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إفايقيافيالتثصيااصة

تأسيسية()لؤية

للبحوثالفهقسممباركمعهدوضعهالذيالهدفتحقيقسبيلفي

بدءاافرلقياجؤالتتصيريالنشاطيرصدسنويتقرلرإصداروهووالتدرلب

علميةبإصدارةالمشروعلهذاتؤسسأنالبحوثادارةرأت9002xبالعام

بحيث،الإستراتمجيةوأهدافه،التارلخيةوجذورهالنشاطهذامجملتستوعب

المتباينة،مؤسساتهخلالمنالنشاطلهذاالمتتبعالسنويالرصديعقبها

.المتعددةومداخله،المستحثةوأساليبه

الذيالعلميالجهدهذابهانقدمالتيالرؤيةهيالمأسيسيةالصفةوهذه

النصحبابدونهنوصدأندونوالخبيرةالباحثةألأقلاممنجملةصاغته

والتوجيه.والتصولب

يكونأنينبفيالتيالصورةبيان!والتسديدالتوجيهنلتمسكما

الأجلاءالأساتذةرعايةتتوالىوأن،افرلقياللتتصيرفيالسنويالتقرلرعليها

الدرايةذويمناليهيوجهوننامنو!لمباركمعهدمستشاريمن

علميةمنهجيةوفقالدعولةغاياتهانحوالجهودهذهتصولبفيوالاختصاص

.راشدة

ناصحة،بكلمةولوالعملهذافيأسهممنولحللنااللهتوفيقراجين

مضاعفأ.خيرأباذليهميزانجؤسبحانهيتقبلهوأق

الناشر
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يم:تص

والمرسلين.الأنبياءأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربلفهالحمد

وبعك:

حيث.اليومالإسلاميالعالميهددماأخطرالتتصيرمنحركةتعد

الفه.نورواطفاءدينهمعنالمسلمينلإخراجالوسائلبكلالمنصرونيسعى

بدايةومنذالنتصير،بموضوعتأسيسهمنذالفهقسممباركمعهدعثي

ذلكلتتبعالبحوثمنسلسلةلإصدارالمعهدإدارةخططتالثالثةالألفية

جؤالنشاطلذلكواضحةواقعيةصورةلتقديمواحصائيأميدانيأالنشامل

:الإصداراتهذهاليهتهدفمابينومن،إفرلقيا

مستمبليةلدراساتأساساتكولىمتخصصةعلميةمرجعيةايجاد

.الدعوةبامرتهتمالتيوالمنظماتالهئاتبهاتسترشد

والخطط!".Lالمعلوعلىالكنسيةالمؤسسا!تسترثفرةسد

التتصيرمجالجؤالإستراتيجية

توثيقجانب!إليهاتتتميالتيوالدولالإسلاميةالمؤسساتقصور

الكنسي.للنشاطوالبحثيالتتصيريالنشاط

التتصيرمجالجؤالمستحدثةالأساليبكشف

توطئلأ:

،يموتأويحياأناماالحيكالكائنالكنيسةأنالكنسيونيعتقد

خلالهاشهدتالكنسيالتقولمحسبالكائنهذاعلىألفيتاقمرتوقد

النظيرمنقطعتوسعاالكنيسة

الأولى:الألفيلأ

سلطةوطغت،ومحكومينحاحمينالغرييةأورباكثلةخلالهاتم

الأرثوذكسيةانتشرتحينفيالفربفيالجميععلىوالزمنيةالروحيةالبابولة

الشرق.!
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الثانيلأ:ألالفية

المستهدفالإسلاموكانمفصليةاحداثأالألفيةهذهقرونشهدت

،الإسلامعلىالصليبيةالحروبشنتالأولقرنهاأواخرففي.الرئيس

الكنيسةالأكبرجؤالانقسامشهدالذيالألفيةهذهمنتصفحتىواستمرت

فيالعقيدتينللننصيربينالمحمومالتسابقعليهترتبوالذي،الكاثوليكية

العولمة،إستراتيجيةبوضعالألفيةوانتهت،الثانيةالألفيةمنالمتبقيةالقرون

الدين)وعولمةوالسياسة،الاقتصادعولمة

الثالثة:الألفعلأ

وكأنضدهضروساحرلاوشنت،بالإسلاموبقوةكسابقتهابدأت

نفسها.تعيدالألفيات

لهللتصديالمسلمونأعدوماذاالألفيةلهذهالكنسيالفكرأعدفماذا

تتبعها.المعهدوادارة،عليهالإجابةالإصدارةهذهأوراقتحاولماوهو

:الإصدارةمنهجيلأ

مابينالفصليمكنلامادامأنهخطتهافيالإصدارهتحرلرلجنةارتأت

علىواقعهوماوبعنالألفياتبينالتتصيريالنشاطفيمستجداتمنيطرأ

هذهموضوعاتتتاوليكونأناللجنةارتأت،التارلخيالتواصلنظريةضوء

الأنشطةلرصداطاراتمثلتارلخيةخلفياتعرضفيمنحصراالإصدارة

هيكليةخطةاللجنةوضعتلذلك،إفريقيا!النتصيرلةللمنظماتالمختلفة

للمشار!ين:محددةومنهجية

معإكليمكليمثلبحيثالجغرافية)فريقياأقاليمالأولىتمماول

المنهجفهوالمشار!وناتبعهالذيالمنهجأما،منفصكوحدةالقطريةكياناته

والمخطوطاتالمراجععلىمادته!اعتمدالذيالمقارنوالوصفيالمسحي

احصائياتلوضعالمعلوما!وفرةالبعضأسعفوقد،المعلوماتوشبحة

عليها.تحليلات!اجراء
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:.التنصيريالعملىمستجدأت

التتصيرينشاطهافيومستمرةراسخةتقاليدللكنيسةأنمنبالرغم

للتتصيرجؤحديثةنوعيةتطوراتشهدالثالثةالألفيةمنالأولالعقدأنإلا

منها:العواملبعضأملتهاالقارة

الإسلاميةوالمجتمعاتالدولبعضمنالنشاطلذلكالقويالتصدي.

بلقطرمنأكثردساتيرفيالمنصرينعملتقنينتمحيث،الإفرلقية

البلاد.منطردهمإلىالأمروتطور

توصيلفيللمساعدةإفرلقيةثقافاتمنمنصرينإلىالكنيسةحاجة.

ديناباعتبارهاوليسالمحليةالثقافةمنجزءوكأنهاالمسيحيةتعاليم

أجنبيأ.

وروافدها.الأمميةالمنظماتإمحاناتمنالاستفادة5

النتصيري.العملفيالحديثالاتصالتقنيةاستفلال.

)العولمة(.الجديدالعالميالنظامبمنظمةالمسيحيةإدخال.

أساليبلاستحداثالكنسيينالمنصرينعلىالسابقةالعواملأملت

منها:القارةللتتصيرجؤحديثة

بدافعالغرليةالحكوماتانتهزتوقد،الإسلاميةالدعوةأمامقيودوضع.

فيالأمريكيةالسفارةحتفجيرالأحداثبعضال!نسيةالقياداتمن

صارمةقيودلوضعسبتمبرمنعشرالحاديوتفجيراتوننزانياكينيا

بعضدفعمما،بخاصةإفرلقياوفيعامةالدعويالنشاطلإعاقة

المسلمين،ضدالتمييزأسوأبممارسةككينياالإفرلقيةالحكومات

والإساءةالإسلامعلىمبرمجةحملاتشنمعالقيودتلكتزامنتوقد

الصحابة.وسبالرلمالقرآنعلىوالتطاوللنبيه

،الفقيرةللدولالموجهةالمتحدةللأممالإنمائيةالمساعداتاستغلال.

المدنيالمجتمعومنظمات،التتصيرلةالجمعياتبرامجدعم!استغلالها
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توجهالأمميةالإنمائيةالمعوناتهذهمنكبيرهنسبةوأصبحت،لهاالمؤيدة

يفصلالذيالأدنىالحدتعريفهناولصعب،الجمعياتهذهلصالح

جديد.دينلاعتتاقالدعوةعنالإنمائيةالانشطة

علىللحصولالإفريقيةالأقطارفيوالاك!يةالنصرانيةبالأقلياتالتذرع5

طريقها:عنيسهلدستوريةضمانات

للحكم.الأقلياتتلكوصول1-

المسلمينتتصمرمسالة!التدخلمن!ليةالإسلاميةالشرلعةإبعادب-

لهم.الإرثحقوحفالةالمرتدين

تصاعدقيالمرتديننسبةأنالىالإصدارةهذهفيالواردةتشيرالإحصائيات

ذلكأسبابالإصدارةهذهأوراقبعضردتوقد،الإفريقيالشمالجؤخاصة

الآتي:إلىالتصاعد

أمامها.قيودووضعوالتوعيةالإسلامبالدعوةغياب-)

.للشبابمساعداتمنيقدمونهوماالمنصرلننشاط2-

.الشباببينالصداقةوتشجيعالأسرودعمهؤلاءفقراستغلال3-

بإزالةالإفرلقيةالإسلاميةالدولفيالتتصيويالعملإستراتيجية:إرتباط

للغزوالقابليةحالهجؤالمجتمعهذاوجعل،الإسلاميللمجتمعالمقليديةالمظاهر

الفضائيةللقنواتأوكلتالتيالسياسةوهيوالإنجيلالفرليالحضاري

الانترنت.ومواقع،الممعددة
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الخاتملأ:.

!انوانالإصدارةهذهأوراقبتفاصيلهأحاطتماجملةكانتتلك

:نقولمحددةتوصياتمنبدلا

ضمنمنوتعتمدالاستمرارمقوماتتمتلكبحثيةمؤسساتبناءضرورة

علىقربعنوالتعرفللمعلوماتالمتجددالميدانيالجمع،عليهتعتمدما

للجهاتالمعلوماتهذهوتمليك،المحليةوبيئالهاأماكنهافيالتطورات

.الشانذاتالبحوثومراكزوالقطردةالإقليميةوالمنظمات،المتخصصة

للحيلولةوبرامجدراساتووضعوالمرتدينالأطفالبينبالتتصيروالاهتمام

فيهولطالبونالفهقدرلايوماياتيلاحتىالأمرينهذيناستفحالدون

وطنية.بكنيسة

الإفريقية.الإسلاميةالمجتمعاتبينوالتواصل
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إف!يقي!شمال!التنصيا

ا!6!!االع!ها

الفالثهلفيهال6مق

اللهجاهمحمدحمالالد!تور/

الإفريقيةوالدراساتالبحوثمرحز

العالميلأإفريقياجامعة
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إفريقياشمالفيالتنصير

الثالثةالألفيةمنالأولالعقدفي

الخطوطتتاول،الميدانيالعمليعوزهاالتيالمدخليةالدراسةهذهتحاول

)مصرالستةبأقطارهاافريقياشمالمنطقةالتتصيرفيلحرحةالعرلضة

مختصرةتاريخيةخلفيةعبروذلك،وموريتانما(والمعربوالجزائروتونسوليبيا

حركةعلىالتركيزثمومن،الحاليةوأوضاعهاقطركلجؤالمسيحيةعن

يتخفونالتيوالواجهاتووسائلهموأساليبهموأثشطتهمالتتصيروالمنصرلن

منهأكثروصفيمنظورمنوذلك.الثالثةالألفيةمنالأولالعقدفيفيها

تحليلي.

)والعالمإفرلقيافيمهمتينبمنطقتينافرلقياشمالإلىعادةيشار

المنطقتانوتضم،العرييالمغربوبلادالنيلواديمنطقةوهما،(العربي

هذاجؤخاصةدراسةلهتفردسوف)الذيوالسودانمصر:الآتيةالأقطار

ومورلتانيا.والمغربوالجزائروتونسوليبيا(المجال

الأحداثمجرىجؤرئيسبدورالإقليمهذامنالساحليالجزءقاموقد

أتتاءجؤأوالتاهـلخقبلمافترة!ؤمنهاكانماسواءإفرلقيابشمالمرتالتي

))(.ذاتهالتارلخ

تجاور!ونهافيالمنطقةلهذهالجيوسماسيا!لوقعأهميةوتكمن

جبلمضيقعبربهايتصلالذىغريهاسيمالاأوربالقارةالجنوبيةالأقطار

فيالمسيحيةنشرمجال!مهمةأقطارايضموالذي،إبيرلاجزيرةوشبهطارق

وإيطالياوفرنساوأسبانياالبرتغالمثلالماضيةوالعقودالقروقعبرإفريقيا

إفرلقيالغربمجاورتهامنأيضأالموقعهذاأهميةتكمنكماوبرلطانيا.

.كبيرةبصورةالمسيحيةفيهماتششرمنطقتانوهما،ووسطها

كانوقدمصرهيافريقياشمالفيالمسيحيةتطأوهامنطقةأولان

اليهاوصلتالمرونمنعددمضيبعدثممن..الميلاديالأولالقرنجؤذلك
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وقتفيالمسيحيةفيهاانتشرتفقدالمفرببلادأما)2(.مهمةمسيحيةحركات

لأنوذلك،المفربجؤالرومانيبالحىالصلةوثيقةانتشارهاوقصةمبكر،

الإمبراطوريةوهدمغزوبهدفذلكفعلتالشاممنخرجتعندماالمسيحية

الإمبراطوريةعلىالمسيحيةبانتصارانتهىالذيالصراعبدأوهكذا،الرومانية

3 j.̀تتظيموبدأ،كذلكروماطرلقعنالمفربالىالمسيحيةدخلتلقد

سيبرلانالقديسيديعلىالثالثالقرنمنتصفءالإفريقيةالكنيسة

4( St. Cyprien).

السابعالقرنجؤإفريقيالشمالالإسلاميالعرييالفتحوبمجيء

فيالرومانيةالبيزنطيةالإمبراطورلةحسابعلىتوسعهكانالذي،الميلادي

البيزنطيةالإمبراطوريةمنأجزاءاقتطعقدفإنه،إفريقياوشمالومصرالشام

مسيحييينأغلبيتهمجؤكانواالذينالسابقينرعاياهامعظموأسلموعزب

وأالكتابأهلمنبصفتهمالديانت!نلأتباعالإسلاماحترامأنغيرويهودا

ذلكمنذواليهوديةالمسيحيةالجماعاتاستمرارالىأدىالذيهو،الذميين

الماضيةقرناعشرالأربعةطوالتتعرضولم.التسامحمنحبيوبقدرالوقت

الدولةانحطاطفتراتجؤعادةذلكوكان،نادرأإلا،جماعيلاضطهاد

.5()ذاتهاالإسلامية

وشمالهاعموماإفريقيالقارةالحديثالأوربيالاستعمارحقبةجاءتولما

أغراضه،لتحقيقووظفها،خدمتهفيالمسيحيةالديانةالمستعمرجعلخصوصا

ذلكفييتساوى،ومقدراتهاالبلادثرواتلنهبالمبرراتأهمأحدجعلهابل

.وغيرهوالبرلطانيلإيطاليواوالأسبانيالفرنسيالمستعمر

جؤمهمأدورالعبقداذبالمستعمر،وطيدةعلاقةللنتصيرأنوالحق

كبيرعددساهمفقد،الجغراف!ةالاكتشافاتبعدسيمالا،الأوربيالتوسع

الدينيالنفوذعلىوعملت،الاوربيةالقارةمنالمنصرةالدينيةالفرقمن

الدينيةالفرقهذهوجدتوقد،القارةهمذهخارجوالسياسيوالاقتصادي
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كانتالتيوالمعنويةالماديةبالإعاناتالنتصيريلنشاطهافسيحةالميادين

الححوماتهذهتكونماوغالبا،المختلفةالنظ!اذاتالححوماتمنتتلقاها

النفوذبث!خاصةوأساليبطرقمنبهيمتازونلماالدينرجالعلىتعتمد

)6(.السياسي

الفرنسيبالمستعمرأقطارهابمعظمافريقياشمالابتليت

ولغتهوديانتهثقافتهأنماطفرضإلىيسعىمستعمروهو،ال!اثوليكي

نا:الجيلانيمحمدبنعبدالقادريقولالدينيالمضماروفي،الحياةفيوأسلوبه

وتدثرتالدينمربالتوسعيةغايتهالتحقيقركبتقدالفرنسيةالدولة

الفرنسية،"لوفاشي"الأببعثةمثلالمسيحيةالتتصيرلةالجمعياتباسم

الطوائفهذءواستعانت،لازاريتوطائفةبولدوفانصانالقديس!ارسالية

كاثوليكيةأيضأوهي،الأسبانيةبزميلاتهاعملهاجؤالفرنسيةالسصيرلة

لهافاقامتم.2914سنةبعدالفارينالمسلمينوتعقبالتفتيشمحاحمورائدة

خلقبذلكمحاولةالعرييالمغربهذاكاملجؤمتعددةدينيةومعابدهياكل

القساوسةنجحولقد،المسلمينضدالمسيحيةأوروبادوللإثارةالمواتيةالفرص

)7(.النجاحبعضالمرةهذه!

كتبلناتذكركما،وغيرهاإفريقياشمالجؤذلكعلىترتبوقد

فرضهالىيسعىوماالمستعمرلسياساتمناهضةوثوراتاحتجاجات،التاهـلخ

أغلب!ؤانتهت،مباشرةبصورةعقيدتهاتمسأمورمنالمسلمةالشعوبعلى

ظلتجذوتهاولكنالاحتجاجاتوتلك،الثوراتهذهحبتإلىالأحيان

ولدول،لهتتبعالكنائسمنمعتبرعددماقامةفيأفلحالمستعمرغيرأن،متقدة

المواطنينمنمهبمعدد!نتصيرجؤعهدهطوالفشللكنه،غيردولتهأوربية

جؤالعاملةالمنظماتضخامةورغمالدعايةكثافةرغمالمعينللبلدالمحليين

التتصيرمجال
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بقيتالأخرىتلوالواحدةاستقلالها)فرلقياشمالدولنالتأنوبعد

المستعمرأتباعمنعددتبقىكما،دولةكلفيالكنائسمنمعتبرةأعداد

وأالكنائسهذهإغلا!الدولهذهلسمطعفلم،إدارلهءللعملجلبهموممن

فعلتمثلما،السنواتمنعددبعدالاللمستعمريتبعونممنتبقىماطرد

طردتمأم079فيأيعاموبعد،أم969الفاتحثورةمجيءبعدإذ،ليبيا

تموقد،ممتل!اتهامنالكاثوليكيةال!نيسةوجردتالإيطاليةالجماعة

نتعرضوسوف،ايطالياعنليبيااستقلالمنالسنينمنعددمروربعدذلك

لاحقا.الأمرهذاالى

استقلالهاونيلها،افريقياشمالأقطارمنالمستعمرخروجمنيفهمولا

بينالفرصعنيبحثظلوانما،وجسدأروحاغادرقدالمستعمرهذاأن-

جؤجديدادورأليلعبولكن،حضوراالكرةيعاودلكيلاوالفينةالفينة

منمستمدةجديدةبأساليبللحياةالقديمةالأساليبفيهتغيرتحديثعصر

التيالجبهاتأخطرمنواحدأباعتبارهالنتصيرهـلاتيالعصرهذاتقنيات

أبعادهابكلهدافهألتحقيق-اليومالعدو-القديم!المستعمريوظفها

عنالنفاذعبروذلك،وسياسيةوثقافيةواجتماعيةاقتصادية،الإستراتيجية

والتي،افرلقياشمالفيوالمسلمينالعربمجتمعاتجؤالضعفثغراتطرلق

لممارسةكمقدمةوالعقيدةالقيم!تحوللإحداثتامبذكاءالعدويوظفها

شأنهمنماكلودعممقدراتهاونهبأفقرهاالتيالشعوبهذهعلىالتتصير

هذا.الناسيومالىدأبههذايزالولا،حياتهاصفويعكرأن

أقطارشهدت،منهاالأولالعقدنهايةوحتىالثالثةالألفيةمفتتحوفي

ووسائلهاأساليبهاالتتصيروتكاملتحركةعجلةفيتسارعاإفريقياشمال

أهميةإق،وعولمةللمعلوماتتقنيةمنالعصرأتاحهممامستفيدةومناهجها

الكاثوليكيةللكنيسةالخلفيةالحديقةحانأنهمنتأتيالإفرلقيالشمال

مجدها.أيام
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يتحولغيرالمعلنينالمسيحيينالمنصرينمنجديدجيلياتيذلكوضمن

جددأشخاصلضممسلمةغالبيةتقطنهالذيإفرلقياشمالإلىباهتمامه

شمالجؤالتتصيرلةالجماعاتأنالإنترنتشبكةمواقعوتفيد...لعقيدتهم

روبرتداناوتقول،صغيرةكنائسإلىواسعةتحالفاتمنتتراوجإفريقيا

هذهأنشطةانالأمرلكيةبوسطنجامعةفيالمسيحيةالدراساتأستاذة

فيهاتسمعقلمالاماكناهتمامهاالكنائستحوللمعلتتامىالجماعات

افريقيا.شمالمنطقةضمنهاتاتيوبالطبع)8`,المسيحيةالرسالة

منالتونسية"حقائقلمجلةتحذيرمنوردمانفسهالمضمارفيويأتي

)تونسالعربيالمعرباتحاددولفيالشبابفئةمنالمنتصرينعدادأنتامي

بعنوانلهاتقرلرفيالمجلةواعمبرت،وليبيا(ومورشانياوالمغربوالجزائر

جؤصدرالذيعددهافينشرته،العرليالمغرببلداقجؤبالمسيحيةالتبشيو

العريي،المغربشباببينالتتصيرتستشريظاهرة)أن800!مينالر22

...الأخرىالأحيانمنكثيرفيالخفاءوفي،أحيانابوضوحعليهبظلالهاوتخيم

حاليأتتشطالتيوالمنظماتالجماعاتمنالعديدهناكأنإلىالمجلةوأشارت

الطائلةالأموالإغداقخ!رلمنالشبابلتتصيرمغاربيةدولةمنأكثرجؤ

الىالإسلاممنتحولواالذينحولمحددةأرقاموجودعدمرغموذلك،عليهم

.9()النصرانية

حالةجؤ،عليهتقتصرلاوبالطبع،الدرييالمغربالتتصبرجؤوظاهرة

وششطونإسلاميةبلدانفيينتشرونالمنصرلنمنكبيرعدديوجداذ،ازدياد

هذهفيبرزتولحنها،الاسيولةالدولوبعضالإكريقيةالدولجؤلاسيما

،الإسلاملشبكةوفقأ،إنهاإذ،الإعلاموسائلاهتماملفتتلأنهاالمنطقة

والمغربتونسمنكلعنتقارلرثلاثةإفريكجونصحيفةلهاخصصت

كاملأتقرلرام5002عامجؤالفرنسيةلوموندصحيفةوخصصت،والجزائر

91http://kotob.has.it



فيتسجيلهتمحلقتينمنخاصابرنامجأالعرليةقناةوكدمت،الموضوععن

)15".الجزائرلةالقبائلمنطقة

نأتحاولالمختلفةالتتصيروشبكاتهمنظماتفإناخرجانبومن

الىلتشميلهموالعاطلينالحاجةوأصحابالفقراءبعضظروفتستغل

شمالبتارلخوواعية،مسبقالهاومخططمدروسةعبربرامجوذلك،ناحيتها

والحديث.والوسيطالقدلمافريقيا

"،الممل!ال!مصيومقابلمشروعإليهاالمشارالبرامجتلكضمنهـشدرج

اقناعاستطاعايطاليمنصروهو،سوغورانيدوبيتروهوفحرلهوصاحب

عنالعاطلينالمسلمينأنوهي،بفكرتهايطاليةفيالحكوميةالسلطات

البطالةمنيعانونالذين،يافرلقياالعرليالمفربودول،تونسجؤالعمل

النصرانيةفيالدخولعلىسيقبلونبلادهمفيالعيشسبلوانسداد،والفقر

جؤاقتصاديةومش!لاتماديبؤسمنفيههممماسيخرجهمذلككاناذا

السياسي.الإسلامفيهاولحارب،بلدانهمتعيشهاالتيالسياسيةالطرصوفظل

منالكثيرونيعتقدحيث،ذلكعلىالإيطاليةالسلطاتوافقتوقد

كانتالعرليالمغربومنطقةتونسأنوغيرهموالكنسيينالسياسيين

للنصرانيةإعادتهمهـلجب،المنطقةعلىالرومانيةالسيطرةمرحلةجؤنصرانية

الرموزطالتالتيالاسقئصالحملاتسببتهالذيالحاصثلالفراغبملءمجددا

1(.االكبيزبالمغربالإسلامية

بلادومنطقةعموماإفرلقياشمالتستهدفالتيالتتصيولةالبوامجومن

وهو،تيلورأسسهالذي،المفربفيافرلقيافممال!مفمر!خصوصاالمغرب

تيلوريقول،الأمرلحية(ا!لتحدة)بالولاياتأوهايوفيمعمدانيةكنيسةعضو

رسالةتصلهالمالدالممنأجزاءأجلمنيصليبدأأعوامثلاثةقبل)نه

ريماأموراونناقشواضحبشحلالمقدسالكتابنقدمأنالهدف0،المسيح

ثلاثةنعبدوأنناحزفالمقدسالكتابأنالمثالسبيلعلىعنه..-للناسقيلت
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سيتعلمونالجنوبيةامرلكامنومعظمهملزملائهالطرلقيمهدانهوقال،آلهة

(.)12التبشيريعملهملتموللصفيرةمشروعاتاقامةوييحثون،المغرييةاللهجة

أمةبهاتستهدفالنيالننصيرلةالبرامجساحةكثيرفيمنقليلهذاإن

الحصر...لاالمثالسبيلعلىهنااليهاأشرناافرلقياشمالبلادفيالإسلام

تستهدفومنظماتهالمسيحيالتبشيرجمعياتإناستعراضهتممماولسنتتج

أورباالىوبالسفر،بالمالاغرائهمعلىوتعملإفرلقياشمالأقطارشباب

العملعنالعاطليناستمالةعلىتعملحما،لاحقاسنعرفحماوغيرها

النتصيرظاهرةأصبححتى،عليهمبرامجهانتفيذبعدومنودعمهموالفقراء

وتلكالمنظماتهذهاليهلجأتماأخبثولعل،المخطفةالإعلاموسائلتنناولها

سابقةالمسيحيةبجعلافرلقياشمالمنطقةلتارلخاستلهامهاالجمعيات

عليهمفرضوامنهمالعرببأنالبرلربخداع،الأولولةفلهاثمومنللإسلام

.الإسلام

مصرفينشرالىلمأنناافرلقياشمالللتمصيرفينناولنامنوواضح

معتبرمنعددلوجودالمجالهذافيخصوصيةلمصرلأنوذلك،السياقهذا

بلدهم،فيأصليونمواطنونوهممختلفةلحنائسينتمونالذينالمسيحيين

ذلكعنالحديثأجلنالذلك،هذايومناالىالعصورعبوالديانةبهذهاحتفظوا

حدة.علىدولة!لالنتصيرفيحركةاستعراضيتمحتى

واحداافريقياشمالأقطارالننصير!ؤموضوعنناولالىننتقلأنوفبل

هما:،مهمانأنهمااحسبموضوعيننستعرضأنبنايجدر-الآخرتلو

مقصورةليست،بالطبع،أساليبوهى،وأساليبهالننصيروسائل:أولأ

غيرها.تشملولكنهاوحدهاإفرلقياشمالعلى

.وأرقاماحصاءاتإفرلقياشمالجؤالمسيحية:ثانيا
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وأساليبه:التنصيروسائل

لمنطقةمنطقةومن،لعصرعصرمنوأساليبهالتتصيروسائلتختلف

مسلم)داعيةالمهديعمادويرى،المنطقةوتلكالعصرذلكخصوصيةبح!سب

أنهالعالمالتتصيرفيوسائلعنلهمقالجؤمسيحيأ(قسيساكانوقد

أما،مساعدهأومعاونةووسائلرئيسةوسائلالىالوسائلهذءتقسيميمكننا

مقدمتها:جؤياتيأشكالعدةفتأخذالرئيسةالوسائل

والإرشادالوعظأش!اليأخذالذيوهو:العلنيالمباشرالاتصال-أ

هذاجاءسواء،وخارجهاالكنيسةداخل(والجمعي)الفرديوالتوجيه

وأالمناقشاتأوالحوارأوالمباشرةالأحاديثش!لجؤ()الوعظ

.الندوات

متسترينرسالتهمالمنصرونيقدموفيهالمستتر:المباشرالاتصال2-

لىإبهايدخلونوحرفمهامخلالومن،الإعانيةعمالهمأوراءومتخفين

تعرلفخلالالنتصيرمنبمهمةيقومونثمومن.المسلمينبلاد

والحديثوالنشراتالإنجيلوتوزيعالنصرانيبالسلوكبهمالمحيطين

الإنجيل.وتعاليمالمسيحعنغيرالمباشر

عليهايطلقالتيالوسائلوهي:الجماهيريالاتصالوسائلاستخدام3-

نشراتمنالمختلفةالمطبوعاتومنها،(الإعلام)وسائلوصفعادة

والإذاعة)الرادلو(المسموعةوالإذاعة،وصورومجلا!وصحف

الأخرىوالمرئيةالمسموعةوالأدوات)اللالفزلون(المرئيةالمسموعة

)13(.الخ...والأفلامكالاشرطة

أما:قائلأالتتصير،وسائليخصفيماسردهالمهديعمادويواصل

بمثابةلتكونتستخدمالاحيانمعظمفيفهي..المعاونةأوالمساعدةالوسائل

()قنواتبمثابةتكونأخرىأحايينوفي،التمصيريالنشاطفيهيصب)وعاء(

تتعددوالوسائلالأساليبوهذه،..خلالهامناهدافهالىويمضي،فيهايتدفق
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المختلفةالخدماتووسائل،السياسيةوالأساليبالوسائللتشملوتننوع

()14(.والاجتماعيةوالثقافيهوالعلاجية)التعليمية

منتوعةفهيالأساليبصعيدعلىأما،الوسائلصعيدعلىهذا

صورةجؤلننصيوهمالمسلمينعلىيشنونهاالتيحرلهمفيالنصارىيستخدمها

الحصر:لاالمثالسبيلعلىوهي،ومتواصلةمتوالية

عليهالمسيحبدينتبشيرايزعمونهلماوالرهبانالقسيسينبثخلالمن:أولا

بالماالإغراءمنها،مشبوهةأساليبعبرتمصيرالحقيقةفيوهو،السلام

..الأخلاقيوالفسادالخموروشرب

الواقعفيهي(الفاتيكان)سفاراتباسمرسميةمراكزافتتاجخلالمن:ثانيأ

جؤ-مشبوهةأدواراتؤديوهي،الكاثوليكيةللكنيسةمراكز

ورعايتها..لهمالكنائسفتحومتابعة،والمننصرلن،النصارىرعاية

تؤديالمسلمينبلدانبعضفيئتصيرلةوجامعاتمدارسإنشاءخلالمن:ثالثأ

لتدرس!القومعليةعليهاولتداعى،النهاروضحفيالمشبوهةأدوارها

خرلحيها.منبانهمجهلايفخرونالذينوبناتهمأبنائهم

الناسبينوأباطيلهاغثاع!اتتشرثقافيةومكاتبقنواتخلالمن:رابعا

)13(.وسلوحأوأخلاقاعقيدة،لهومهاجمةللإسلاممكذبة

تأثيرتحتواقعةأقطارهابكافةإفرلقياشمالمنطقةأنشكولا

هذافيبلدكلبخصوصيةالاعترافمع،المتتوعةالتتصيروأساليبوسائل

المسلمينوعدد،وأوضاعهمالنصارىعددمنهابمتفيراتذلكوارتباط،الشأن

إلخ....حكمهوطبمعةالمطرواسممرار،وأوضاعهم

(:وارقام)إحصاءاتإفريقياشمالفيالمسيحية

المسلمين()و!ذلكالمسيحيينإحصاءاتأن،ابتداءالاعترافمنبدلا

وأحياناتضخيم!يصاحبهاحمانأأ!بير،تضاربفيهاالعالممسموىعلى
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كذلك،الأمركانولماذكرها.يتحاشىأخر!حايينوأاتقليليصاحبها

الأمرهذاتخص)حصاءاتمنيقدممامعالتعاملفيواجبالاحتراسفإن

فيماعليهاالمجمعضحيرالمصادرمنكواحدةويكيبيدياموسوعةونجد

علىولو،تقدمهلماالانسياقمنبدفلا،المعلوماتلغيابنسبةولحن،تقدمه

لهاتعرضفإنهاإفرلقياثا!لسيحيةلموضوعوبالنسبة.المؤشراتسبيل

مناطقخمسإلىافريقياقسمتأنبعدوالتأملبالنظرجديرةمهمةإحصاءات

التالي:النحوعلىوذلك،رئيسة

صأبسبلا
نسبة

المسيحيينالمسيحينالسكانالمنطقلا
المسيحيين

عالميا

56.2%%875.561.19181.668.5518.06)فريقياوسط

87.4%%49.46)566.488.2251056.851.50افريقياشرق

48.0%4.6%)837.639.161094.358.0)فرلقياشمال

7.3%56.58%746.278.08)910.290.37افريقياجنوب

39.3%%095.359.9261474.383.85163.13افرلقياغرب

)6)،25.5%.38%410.86.810541.3371!887.المجموع

معمناطقخمسالىافريقيايقسمالذي،أعلاهللجدولبقراءتتااننا

مقارنةالمسيحيننهؤلاءونسبةالمسيحيينوعددالسكانعددمجملذكر

حدهعلىمنطقةكلجؤ،المالمجؤالمسيحييننسبةومنمرةالسكانبمجمل

أقلتمثلإفرلقياشمالمنطقةأنأهمهالعل،الملاحظاتمنبعددسنخرج-

لنسبتهمبالإضافة،ونسبتهمالمسيحيينعددحيثمنالخمسافرلقيامناطق

قبلها،تأتيالقيالنسبةكبيومنبفارقذلكهـلأتي.العالممسيحييمجملالى

المرتبةفيتأتيافرلقياشمالمنطقةأنمنالربكمعلى،63.31%مقابل4.6%

جؤمضمنالسودانأنملاحظةمنبدولاالس!ان.عددحيثمنالثالثة
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ال!تاب(.هذاضمنخاصةدراسةلهستفرد)والذي%فريقياشمالمنطقة

أهلمنالمسيحيينمنمعتبروعدد،السكانمنمعتبربعدديساهموالسودان

ونسبةعددعلىواضحةبصورةيؤثرأنشأنهمنوهذا،الأصليينالبلاد

النسبة.وتلكالعددهذابتخفيض،إفرلقياشمالمنطقةجؤالمسيحيين

)فريقيامناطقمنغيرهادون،المنطقةهذه!المسيحيشعددقلةان

لاستهدافهاغيرتهمبواعثمنوباعثة،المنصرينإغراءلوازممنلازمة،الأخرى

عليها.والتركيز

أقطارإلىسنقسمهاهنافإنناافريقياشمالجؤمجملاعرضناجاءواذا

عرضنافيبدأناهاالتيالصورةفهمتكملالتيالتفاصيلمنمزيد)يرادبغية

يمكنافريقياشمالدولفيالمسيحيةفإنولكيبيديالموسوعةوفقاالسابق

الجزائر(:و)همالالسودانإيرادملاحظة)معالتاليالنحوعلىنناولها

المسعحينمجموعا!لسعحيئنسبة51002(ألم!كانالدول

360.335.8%)ه000.000.82مصر

689.172ر%563.765.5ليبيا

5576.614%985.860.3موريتانيا

05000.35%847.725.321المفرب

5782.901.2%741.572.04السودان

000.001%ا519.740.01تونس

17()546%.ه800.2732الغرييةالصحراء

اليها(يشرلما---الجزاثر

()4.6094.358.0117%.837639.161المجموع
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أهمها:لعل،النفاطمنعدداأعلاهالجدولمننسننبط

المسيحيينهؤلاءوعدد،وعددأنسبةللمسيحيينمعدلاعلىمصرتبرزأولأ:

أقطارها.بجميعافرلقياشمالمنطقةفيموجودهوماأضعافيفوق

بدراسةيحظىأنهاعتبارعلىالسوداناستبعادتم)ذامصر،تلي:ثانيأ

فتونس،،ليبياثمالمسيحيينوعددنسبةحيثمنمورلقانيا،منفصلة

%2.0و.ه%وأ،%وا3%و،5%بنسبةوذلك.الغرييةفالصحراء،فالمغرب

التوالي.على

،أصليونمواطنون،الغالبفيمصر،فيالمسيحيينأنلاحقأسنعرف:ثالثا

ليسوا،السودانعدا،الأخرىافريقياشمالأقطاربقيةفيهمبينما

الغالب.فيأصليينمواطنين

شمالمنطقةالنتصيرجؤموضوعنتاولالسابقةالصفحاتفيحاولنالقد

دونماالتارلخيةالخلفيةبعضذلكفيعكسنا،مجملةصورةفي،إفريقيا

عجلةتسارعبنتاولقمنا!ماالآخر.القطرعلىقطرلخصوصيةمراعاة

والأساليبوالوسائل،الثالثةالألفيةمفتتحمنالأولالعقدالتتصيرثحركة

الإحصاءاتمنعددأتتاولناثمومنافريقيا.شماللتتصيرمنطقةتتبعالتي

تكتملولحيوكاقطار.كمنطقةافريقياشمالفيبالمسيحيينالخاصة

قطركلالممصيرفيظاهرةخصوصيةعحسوبغيةالمجالهذافيالصورة

عنبمعزلقطرحلفيالظاهرةهذهنتماولأنعلينايتوجبفإنه،حدةعلى

الآخر.

تخصنفاصيلمنتيسرماجميعلتاولالدراسةهذهأهدافمنوليس

الإشاراتبعضعلىالضوءتسلطانحسبهاوانما،قطرالنتصيرفيظاهرة

شمالبأقطارالمسلمةالشعوبعلىوخطورتهاالظاهرةهذهحجمتوضحالتي

إفريقيا.
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ثممصرمنابتداءتباعاالأقطارهذهالننصيرجؤظاهرةنناولوسيتم

تفاصيلها،ببعضالإلمامبغية!مورلتانياثمالمغربثمالجزائرثمتونسثمليبيا

بينها.فيماوالاختلافالتشابهنقاطمعرفةوبغ!ة

مصر:فيالتنصيرأولأ:

الأولالقرنإبانمصرالى،سابقاأشرناكما،المسيحيةدخلت

صبحأحتى،مهمةمسيحيةحركاتإليهاوصلتالتاليةالقرونوجؤ.الميلادي

)16(.العرييالوطنكاملجؤوالأهم،عدداالأكثرمصرفيالمسيحيالمجتمع

الثانيالقرقمصرفيدخلتالمسيحيةأنالمؤرخينبعض!لرجح

الوقتذلكمصرفيوكانت،مرقسالقديسيدعلىدخلتوقد،*ا(الميلادي

فيأشدهبلغالرومانمناضطهادأالمسيحيونالمصرلونلاقىوقد،رومانيةولاية

وقتلتعذيبجؤأسرفالذي،3(ه245-)5دقلديانوسالإمبراطورعهد

كبيرمنعددهجرةهذهالاضطهادحركةعلىوترتب.مصرمسيحيي

قسطنطينالإمبراطوراعترفحتىكذلكالامروظل.الجنوبنحوالمصردين

فيالأخرىالدياناتمعالمساواةقدمعلىديانةبالمسيحية338(-)323

!2(!الإمبراطورلة

شعائرهمبحرلةالمصريونالمسيحيونتمتعلمصرالإسلاميالفتحويمجيء

التيالعلاقةمنهذايتضح،(غيرهم)معالاجتماعيةروابطهموتوثقت،الدينية

ال!نيسةجؤبالإقامةلهسمحالذي،والمقوقسالعاصبنعمروبننتاصلت

الإدارةلدىالأرثوذكسللمسيحيينشفاعتهومدى،حياتهطوالالمعلقة

يتدخلوالممصرولاةأنعلىمصرفيالكنيسةمؤرخوجمعأوقد.الإسلامية

الاختيار)21(.فيالحرلةلهمتركوابل،البطاركةوتعيين،الدينيةشعائرهمفي

ثلاثةالىأي-الميلاديالعاشرالقرنإلىأكباطأالمصرلينأغلبيةكانوقد

اللتينوالأسلمةالتعرلبعمليتيولكن،الإسلاميالعرييالفتحبعدقرون

مسلمش،المصرلينمن59%منأكثرأصبححتىتتوقفالمتدريجيتينبدأتا
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الأغلبيةكنفجؤالقبطيةمسيحيتهعلىمنهماستمرمنعاشفقدذلكومع

فتراتإلاصفوهيعكرلموالذي،المرموقالديتيالتسامحاطارجؤالمسلمة

)22(.الماضيةقرنأعشرالأريعةطوال،محدودنطاقوعلى،متباعدةقصيرة

أهمها:لعلالحنائسمنعددإلىمصرمسيحيوينتمي

أهميةالأكثرالوطنيةال!نيسةوهي:الأرثوذكسيةالقبطيةال!نيسةأولا:

القرقمنذترفضظلتوقدالعدد)23(.حيثمنالأدنىالشرقجؤ

مجمعمنالصادرةاللاهوتيةبالتفسيراتالاعتراف)الميلادي(الخامس

بطرلركيةمنتصدرالتيغيرتلكأخرىتفسيراتأيأو،كاليدونيا

وقد،البيزنطيالعهدمنذصميمةمصرلةكنيسةوهي.الإسكندرية

مسبقأ(.أشرنا!ما)البيزنطيةالسلطاتمنللاضطهادأتباعهاتعرض

هيبالتدريجالعرليةأصبحتوكد...والسياسيةالدينيةاستقلاليتهابسبب

فيها)24(.الكنسيةوالطقوسالعاداتفيالغالبةاللفة

فيللكاثوليكيةالدينيةالطقوستختلف:الكاثوليكيةالكنيسة:ثانيأ

جؤمجتمعاتسبمةالىونتقسم،العالمأقطارمنقطرأيعنمصر

والسرياق،الكاثوليكوالروم،ئ!اثوليكاالأقباط:منهامصر

كبيواعدداأنذكرهيجدرومما،...الكاثوليكوالأرمن،ال!اثوليك

)23(.الجنسيةأوبالميلادمصريوقهمالكاثوليكهؤلاءمن

هذهبهتقومالذيالتبشيركثافةورغم:البروتسمانتيةال!نيسة:ثالثأ

تعليميةخدماتمنالتبشيريةالبعثاترتقدمهكدمتهوما،الكنيسة

إلا،(القاهرةفيالأمرلكيةالجامعة)مثلوغيرهامصرثوخيرلةوطبية

هؤلاءلمعدىولا،محدودألزلولمكانلهاألباعجذبءنجاحهاان

ومصر،وسورلالبنان!ومعظمهم،حاليالف002lمنأكثرالأتباع

.26(المسلمين)منوليسوا،أخرىمسيحيةطوائفمنكانواوهم
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بمدنهامصرجؤالأتباعمنعددلهاالتيالكنائسمنوغيرذلك

ومحافظاتها.ال!برى

تتصيرواسعةحركةالثالثةالألفيةمنالأولالعقدمصرفيشهدت

واجهاتالحركههذهوراءوتقف،والحيولةالمهمةمحافظاتهامنعدداتتتظم

مامنهاعديدةكتاباتفيالموضوعهذاتتاولتموقد،وخارجيةداخليةعديدة

فيه.مبالغهوماومنهامقبولواضحهو

لهارصدنتصيربمصر،عمليا!وجودعنيتحدثتقرلراأنذلكومن

بحواليتقدرخاصةميزانية(المتحدةالولايات)مقرهالعالميالكنائسمجمع

وكذلك،طوللةسنواتمنذلهخططتمانتصيرفيلفشلها،دولارمليار

التتصيربالعالمعمليةأمامالأساسيالعائقتعتبرهالذيالشرلفالأزهرمحاربة

)27(.الإسلامي

هوكما،قديمةمصرالتتصيرجؤعمليةأنالتقرلرذلكمنهـلفهم

فحسبهذاليس،جديدةدماءفيهاتضخأنبدلاكانلفشلهاولكن،متوقع

الأزهرفيالتتصيرممنالةتعترضالتيالعوائقأهماضعافأوازالةوانما

المسلمين.عندرمزيةمنلهبماالشرلف

القائمينأناوضحوانما،الحدهذاعنديقفلمأعلاهالتقريرأنوالحق

لديهمالذينالفقراءلإغراءمصرجؤالفقرحالةالنتصيريستفلونعملياتعلى

.)28(عليهمبالإنفاقالنصرانيةدخولفياستجابة

المسلمينبينالعلاقةأنتشيرالىالبيانمجلةفإنآخرجانبومن

منهمالكثيرين)سلامبعدأنهالا،قرونلعدةطبيعيةكانتمصرفيوالأقباط

بهلعر،ساوهماصيب،ورهبانهمقساوستهموبخاصة،الأخيرةالسنواتفي

بعضسوىيجدوافلم،البلادهذه!المسلمينتتصيرعلىيعملونجعلهم

نشرتقرلرذكروقدالمضطرية.الاجتماعيةالظروفوذويوالفقراءالمراهقين

منينتصربينماأنهموخراالحويتيةالمجتمعمجلةمصرجؤالتتصيرجؤعن
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هووهذا،تقريبأفردا08النصارىمنالمقابلفييسلم،أفراد15المسلمين

)92(.مشبوهةبأساليببهايقومونالتيالفاشلةالتتصيرلةوحملاتهمحقدهمسر

عددكثرةمصرفيالمنصرلنحركةايقاعسرعةعلىيدلومما

مختلفوتحتالسبلالنتصيوبكافةبعمليةالقيامبهايناطالتيالمراكز

.والواجهاتالمسميات

إنهاالممصبرلمقاومةالإسلاميالمرصدمجموعةتقولالمجالهذاو!ؤ

هي:مصرللتتصيوجؤجميعات8رصدت

القاهرةسيمالا،محافظةمنأكثرفيتتشطوهيمصر،قمحشبكة-أ

المنعمعبدمحمداسمهكانمتمصرشابويقودها،سويفوبنيوالمينا

.عبدهبيتروأصبح

شاير،بكينجهامالرسميومقرها،المقدسالكتابأرضجمعية2-

عليهاهـلقوم،المصريالرلففيوئتشط،موييرنلياسمهشخصهـدرأسها

الأجانب.العربالمنصرلنمنمجموعة

بإقامةتعملجمميةوهي،الإنسانيةللخدماتالإنجليزلةالجمعية3-

ونتشط،الميسرةالقروضطرلقعنالمسلمينلفقراءصغيرةمشروعات

وهي،العشوائيةالمناطقسيمالا،خاصبوحهالكبىالقاهرةجؤ

(.البروتستانتيةالدوبارة)قصرلكنيسةخاضعة

الأصلكيةالسفاربمنممولةجمعيةوهي،المسيحيةالصحيةالجمعية4-

(.القاهرة)جؤ

الماديالدعمالتتصيرتقدم!عريقةمؤسسةوهي،صلمديرمؤسسة5-

للمتتصرين.والسفرالهجرةخدماتوتعرضالحسنةوالقروض

وتقيم،ماديأدعماالتتصيرتقدمجؤعرلقةمؤسسةوهي،بيلانمؤسسة6-

جؤالشباببينوتعارفمراسلةشبكةوتدير،الأحديومعامةحفلات

الأوربية.والبلادمصر
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فروعولها،القاهرةأحياءأفقرأحدناصربمنشيةالبيئةحمايةمؤسسة7-

الأمريكيةالسفارةمعبالتعاونوتقوم،الشعبيةالمناطقمنالدديدفي

فيها.المتدربينلمنتجاتمعارضبإعداد

برعايةتقومانجيليةجمعيةوهيابالإسكندهـلة)الكورسات(جممية!-

3".هالشوارغطفالأ

الخلفية)ذاتالتتصيرلةوالمؤسساتالجمعياتهذهعلىيلاحظومما

الغالبفيالمتتوعةخدماتهاتقدمخدميطابعذاتأنها(المختلفةالكنسية

المناطقأوالعشوائيةالمناطقأوالريفتسكنمحددةمستهدفةلشرائحالأعم

الشبابوالحفلاتالسفربخدماتتغريأنهاكما،الشوارعأوالمهمشةالفقيرة

وغيرهم.والمراهقين

كما،إليهذهبنامافيبيوميليلىالباحثةأقوالتاتيالنسقهذاوعلى

:تقولحينالنتصيرجمعياتعنقليلقبيلاليهأشرناممابعضأتكشفأذها

بمنظماتيسمىماخلالمنأموالتقديمهيللاختراقالآنالجديدةاللعبةإن

الأموالهذهتاخذوهي،لهامعنىلاوخداعةجذابةأسماءتتخذغيرحر!ومية

نأيفترضالتيغيرتلكوأنشطةمشاريعفيالمستهدفةالبلدانداخلوتمفقها

للأشخاصصغيوةقروضاعطاء:هيالآنواللعبة،فيهاتعملالجمعياتهذه

وأالأسرةننظيماسماءوراءتستترالتي،التمصيرلةالجمعياتخلالمنالفقراء

الأفرادهؤلاءيقومل!ي..الاقتصاديةالإعانةأوالمجتمعلمميةأوالمرأةتمكين

وسطفياقتصاديةقوةيجعلهمممابالدخلأسرهموعلىعليهمتعودبمشارلع

الكنيسةإلىأكثرجذبهمعلىيساعدمما،المسلمينمنفقيوومنهار

أما.المسيحيينمنمعظمهمأوالمسيحيينمنذلكقبلوهم،بلدهمجؤالمسيحية

إلىينجذبوال!يمستهدفونأيضأفهمالقروضهذهيأخذونالذينالمسلمون

علىأوالاقتصاديةالمنفعةأوألاقتصاديالعائدهذاخلالمنالتتصيرلةالدعوة

ليلىوتستتتج.بتعاليمهيتمسكونأوعليهيغارونأودينهمإلىينتمونلاالأقل
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اصبحوانما،الخيولةالمعوناتتقديممجرديعدلمالأمرأن،ذلكمنبيومي

الاقتصاديالنظامجؤوضعاالمستترةالنتصيرلةالجمعياتإكسابعلىيقوم

وبالتالي؟مشاريعهمجؤيعملوالكيلمالمواطنينمنمعينةفئةوتسليم،للبلاد

عموما))3(.وللفربللنصرانيةولاؤهمصبحأ

تمتالتيالنتصيرجث!-طتمنلعددفلارتهافيبيوميليلىوتححي

ومصراليهودومقابرناصرمنشأةبينماسريعةجولةفيأنه،إليهاالإشارة

تعمل(فغيرةشعبيةمناطق)وهيالمقطموجبلوالدهـلقةوالبساتينالمديمة

وهذهمرلم.وديربيلانمؤسسةمنها،التتصيرلةالمؤسساتمنالعديد

وتشجعالأحدواحتفالياتالمعوناتتقدمقديمةتقليديةنتصيرلةمؤسسات

والبلادمصرمنسنةأ5-أاسنمنوالفتياتالشباببينالصداقة

مؤسسةأنبهفوجئتوالذي،بيوميليلىتقولكما،الجديدأما.العريية

وجؤالشعبيةالمناطقتلكفيالفروعمنالعديدولهاالبيئةحمايةجمعيةتدعى

ناصرمنشأةفيالأمتارآلافعلىتقوما!لؤسسةوتلك،مصرأنحاءشتى

وفتياتشبابتدريبوشمالورشمنالعديديضموالمجمع..مت!املكمجمع

.والمدارسالحضانةدورجانبالىهذااليدويةالأشفالعلىالأعماركافةمن

وخاصةالسفاراتمعوبالتنسيقللاجانببيعهيتمالجمعياتتلك!انتاج

الأصلكية.السفارة

تتصيرلةمؤسساتهيانماالحقيقةفيذكرناهاالتيالموسساتإن

)32(.طائلةاموالاعليهاوتغدقوأمرلكا،أورباكفائسرعايتهاعلىتعمل

هيأوأسلوبهوانماأقوالهافيبيوميليلىلناتستعرضهالذيإن

القديمةالأساليبتلكعنوتخلالفمصر،للتتصيرتستهدفجديدةأساليب

المختلفة.الإسلاميالعالمبلاد!قولبوقتحتىشائعةكانتالتي

هناكفإنمصر!المسلمينلتتصيرالجديدةالوسائلذكروعلى

يختصانالدوليةالمعلوماتشبكةجؤموقعانبهماحفلمهمينمقتطفين
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يلفتانلأنهمالكن،صادقينخبرلنلاعتبارهمالانذكرهماالأطفالبننصير

مصر.الننصيرجؤحركةإليهوصلتمامدىإلىالأنطار

أنفا!بمتروالأطفالنتصيروسائلبعنواقجاء)الذيالخبرالأوليقول

إعلاناتالماضيةالأياممدىعلىعرضالقاهرةأنفا!متروجهازان(القاهرة

الوسيلة(...المقدسالكتاب)دارتتتجهاللأطفالمرئيةقصصعنتلفزلونية

النصرانيةالعقائدمنأجزاءتبثالتيالفيديوأفلامهناللتتصيرا!لستخدمة

مسرورينأطفالمجموعةالإعلانولظهر..الكارتونعبرافلامللاطفال

يطلبالإع!رننهايةوفيالدار...توزعهاالتيالفيديوأشرطةأحدبمشاهدة

لحجزالمقدسالكتابلدارهاتفرقميعلىالاتصالالأطفالمنالمتحدث

)6،(.الأشرطةمننسختهم

وسائلمنجديدةوسيلةعنوانتحتيأتى)والذيالثانيالخبرماأ

اللقيطةتعلمون:فيقولالاجقماعية(الشؤونموظف-مصرالننصيرجؤ

عقاركانهيارطبيعيةوكوارثسياراتحوادثفيذووهمماتالذينوالأطفال

أقربأوشرطةقسمأقربإلىيسلمونالهودةمجهولوأطفال،ذلكإلىماأو

الطفل،هولةبكتابةبذلكالمختصالموظفولقوم،الاجتماعيةللشئونمركز

إلىفيسلممسيحياكاناذاأما،الملجأالىفيسلممسلماكانفإذا

يجعلأنجؤاطلاقاصعوبةفلا،نصرانيأكاناذاالموظفوهذا.الكنيسة

محجبةلامرأةأمهجثةكانتلوحتىترددوبدونمسيحياضائعطفلكل

مسلمأالموظفكانواذا،جبهتهجؤالصلاةعلامةوعليهالحيةلهاجثةوأبوه

)34(.منهمذمتهخريتمنبرشوةفيقومون

أحدبالعلىتخطرتكادلاللتتصمرومبتكرةجديدةأساليبحقاإنها

بالتتصيرفيالخاص،وركتتامنالجزءهذانختمأنوقبلتصورها.يمكنولا

بعضبمجاربلخمصأولما،المضماربهذالمعلمانموضوعينهناكفإنمصر
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الباحثينلأحدخلاصةيخصوثانيهما،الإسلامإلىعادواالذينالمتتصرلن

مصر.التتصيرجؤمجالفيالعاملين

نأفحسبناالإسلامالىالعائدينالمتتصرلنبعضلجاربلخصماأما

تتصرالإسكندرلةمنشابوهو،السيدلمحمدالأولىلجريتينإلىنشيرهنا

...سنواتسبعبعدالإسلامإلىعادثمالإنجيليينالمنصرلنمنفرلقيدعلى

العالميةوالمطاعمالشركاتمنكبيرأعددأأنالسيدمحمديذكر

وبمرتباتللمتتصرلنتوظ!فخدماتتقدمالسياراتومعارضوالصيدليات

عدادهمأوأن،منتصرالافعشرةمنأكثرالمننصرلنعدادأوأن.مجزية

والداخليالخارجيالدعمزادمسلمتتصروكلما،بسرعةتتضاعف

)35(.ونفوذهمإمانياتهموزادتللمنصرين

نشرتالتيزينبالمحجبةالمصريةالفتاةفتخصالثانيةالتجريةوأما

مناظراتعدةوبعد،زشبتتصرتفقد،المصريةالأممبعصحيقةموضوعها

عنمهمةمعلوماتكشفتالإسلامإلىعودتهاوبعدالإسلامإلىعادت

:المعلوماتتلكمن،مصر!التتصيريالنشاط

منأعدادلاستيعابالكنيسةلدىهائلةإمكانياتهناكأن-أ

والسفرصغمر،عملومشروعلايوائهمبيولأتوفروالكنيسة،المتتصرين

.الخارجالى

.آلافثلاثةمنأكثرالمتتصرلنعددأقعلمتأنها2-

وكيفيةتجاربهميروونوهم،بالفيديوالمتتصرينتصولريتمأنه3-

ال!برىالنتصيرلةالمؤسساتلدىالتسجيلاتهذهوتسوقنتصرهم.

كما،للمنصرلنالماديالدعمادةلزلبمصرالعملخطةنجاحكدليل

عبربثهاطرلقعنالمسلمينإيمانلزعزعةالتسجيلا!هذهتستخدم

.الشبابعلىوتوفلعهاالإنترنت
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لتتصيرالأولالدافعهوليسالعاطفيأوالماديالعاملأنفلنبكشفت4-

وقلةوعقيدتهالإسلامعلىالمثارةالشبهاتكثؤهـانما،المسلمينبعض

فقط)36(.مساعدعاملالمالوأنالمطمئنةبالردودالعلماءاهثمام

وهو،مصرالتتصيرفيمجالجؤالعاملينالباحثينلأحدخلاصةيخصماوأما

تتاولالذي،الميدانيعملهخلالمنخلصانهفيقولالقصاصجلالمحمد

منها:،عديدةنقاطالىمصر،النتصير!عمليةفيه

استمعتأوقابلتهمنتتصركبيرفيشأنلهالماديالعامليكنلم-أ

إلىالأخيوفيانتهتالتيالحقيقةعنالبحثرحلةكانتبل،اليهم

النصرانية.

المدارسوفيالجامعاتفيالشباببينتعملمنظمةفرقللنصرانية2-

الشبابمنمعينةنوعيةالفرقهذهتستهدف،)الدبلومات(المتوسطةالفنية

الشبابتستهدفكما.الدينأمورفيكثيرالأسئلةدينيا...المتذبذب

.المنحرف

وذلك،الشبابوسطالعمليةالدعوةمننوعاالنصارىيمارس3-

للمجتمعكصورةالمؤدبينالسمحاءالكرماءبعضعلىبتعريفهم

...النصراني

المتتصرلن،منعددأيلاستيعابجداعاليةجاهزلةالنصارىعند4-

إلىوخاصةمصرلخارجالترحيلربمابل،والمأوىالمسكنوتوفير

أمرلكا)37(.

نأنستتتجأنيمكننامصر-التتصيرفيلظاهرةاستعراضناخلالمن

الوضعيستغلوقالذينالمنصرلنمنمباشرةهجمةتحتواقعالبلدهذا

فيواسعةلشرائحماسةوحاجةمدقعفقرمنيفرزهبماوالاجتماعيالاقتصادي

بهوجهلهمبدينهمالتمسكعنالمسلمينغفلةيسقغلونكما.المصريالمجتمع

اغرائهمعلىوالعملخاصةالشبابفيمجهوداتهمويركزونعنه.وابتعادهم
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متتوعةخدماتتقدمومؤسساتومنظماتجمعياتعبروذلك،والسفربالمال

القديمةالأساليبهجرواالذين،المنصرلنهؤلاءتخصأهدافتحقيقبغية

أسالببوسائلعلىوأقبلوا،المسلمةا!لجتمعاتننصيرفيالتقليدبةوالوسائل

وغيرها.مصرفيالمسلمينمنكثيرعلىانطلتجديدة

بهيقومالذيالداخليالتتصيرقبلمنمصرعلئالتركيزأنوالحق

منصرونبهيقومالذيالخارجيالتتصيرقبلومن،مسيحيونمنصرون

العالمكبيرفيدورمنمصرتلعبهماإلىمردهإنما،غيرمصرلينمسيحيون

رمزيةمنتمثلهوبما،الدينيالتعليممجالفيسيمالاالعرييوالعالمالإسلامي

وتاريخية.وحضاريةاسلامية

ليبيا:لمحطالتنصير

تارلخأ،افرلقياشمالفيالمهمةالمناطقمنواحدةباعتبارهاليبياشهدت

وموطنا،للكنيسةالمبكرللتوسعمسرحأكانتحيثللمسيحيةقديمأ

التوسعبعدتدرلجياالمسيحيالمدتقلصوقد،اللاهوتيينمنمميزلهالبعض

منالمسيحيةللديانةمعتتقالآنيوجدولا،الميلاديالسابعالقرنجؤالإسلامي

منيتشكلونليبيافيالمسيحيةمعتتقواكاقوقد.الأصليينليبياأهل

الىبالإضافة،الادنىوالشرقاليونانمنالقادمينوالأرثوذحسالكاثوليك

وأمرلاأوربامنالقادمينوالإنجيليينالبروتستانمامننتاقصتأعداد

.)38(الشمال!ة

كنسيةجماعةبإدارةرسوليونمدربونقامم2891عامومنذ،تارلخيا

الإيطاليالاستعمارمعطرابلسفيأنشئت،أم139سنةوفي.ليبيافيصغيرة

رسوليةنيابةأولأنشئتام289عاموفي.بأجمعهاليبيا!رسوليةنيابةأول

العاصمة.بعدالجماهيريةفيالثانيةالمدينة)93(،بنغازيجؤ

سنةفيالإيطاليةالجماعةطردتسبتمبر،منالفاتحثورةقدوموبعد

منوتمحنت،ممتلكاتهامنالكاثوليكيةالكنيسةوجردت،أم079
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فيوالآخرطرابلس!حدهماأ،الدينيةالشعائرلممارسةبمركزلنالاحتفاظ

جمعياتعشرمنراهبةوستينكهنةعشرةبحواليواحتفظت،بنفازي

الكنيسةكانتام079سنة!الإيطاليينمغادرةوقبل،)04(مختلفة

وممثلية،بنغازيممثلية:هيكنسيةسلطاتاربعالىمقسمةالكاثوليكية

المجتمعاتنقصتوقد.مصراتةوممثلية،طرابلسوممثلية،درنة

وأمرل!يينايطاليينتضمالتيوالبروتستانتمةوالأرثوذكسيةال!ائوليحية

7491)41(.عاممنذجذريةبصورةالمصرلينوبعضوبرلطانيين

الماضيالقرنسبعينياتمنالأولالنصفجؤاستقبلتليبياأنعلى

فييسمىبما،المصريةال!نيسةورهبانقسسمنرسميأوفدا)7191(

العصرفيمصرلةكنيسةأولرعايةخدمةبترشىالكنسيةالطقوس

قليلةأسابيعمروروقبل.طرابلسالعاصمةفيبل،ليبيافيتتشأالحديث

للاحتفالوالرهبانالقسسمنآخربوفدالمصريةالكنيسةاحتفلت،أخرى

)42(.بنغازيفيالثانيةالكنيسةبتكرس!

كنيستاقليبياجؤالغرليةالكنائسرصيدالىضيفأوهكذا

اعلاقمعليبياأرضإلىتتوافدأخذتالتيالحنائسسلسلةفي،مصرلتان

كنائسعدةليبياالىالمصرلةالكنيسةسبقتفقدسبتمبر،منالفاتحثورة

.43()الأرثوذكسالروملطائفةتابعةأخرىوكنائسرومالباباتابعة

بل،ليبيامنالمسيحيةزواليعنلم،الإيطاليينرحيلفإن،الواقعوفي

عاملةأيدياستقدامالىأدىالنفطيةثرواتهابفضلالبلادازدهارفإنبالعكس

الناشطينالسكانعددنصفتشكلزالتما،اليوموهي،وفيرةغريية

منحتىأوالإفرلقيةأوالعرييةالدولمنالقادمينهؤلاءمنوكثيرونتقرلبأ.

كانالماضيوجؤ.النيسةمساعدةيطلبوقمسيحونهمأجمعلمالعا

بعدولكن.المقاطعاتمختلفمنإخوةيرسلونالإيطاليونالفرنسيس!ان

بسببالدخولتأشيرا!علىالحصولفيصعوياتا"الإخوةصادف،الثورة
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منبإخوةعندئذالحنيستفاسنتجدت،)الإيطاليين(المستعمرلنمعالنزاع

التحضيروفقدانغياببسبب،جدأصعبةحانتالامورلكن،أخرىجنسيات

ال!نائستضامنأجلمنالنداءلاقىوقد.الجديدالعهدفيالدعويالحس

فيوفيرةباعداديتواجدونالبولونيونحانوحين،خصوصأبولونياجؤصدى

الإخوةبعضتفانيبفضلباستمرارالرعولةالخدمةوتأمنت،ليبيا

وهكذا،أبرشيينكهنةأوآخرلن)خوةبمساعدة،الإيطاليينالفرانسيسكان

)44(.غيرحافذلكبقيولوحتى،ال!هنةتغذيةجديدمنتم

علاقاتاقامةهيليبياالتتصيرجؤحرحةيخصفيماالمهمةالأحداثومن

ريماوالتي،م7991)مارهـ!أآذار15فيالرسوليوالكرسيليبيابيندبلوماسية

اليومالدولةوتعترف...والدولةالكنيسةبينالعلاكةجؤمهمةمرحلةشحلت

والنيابةطرابلسفيالرسولية:النيابةهماحنسيتينسلطتين!رسميأبالكنيسة

النيابةمقرهيطرابلسفيفرانسيسماروكنيسة...بنغازيفيالرسولية

منوالماقبولونيامنمنهماالمان،فرانسيس!انكهنةأريعةوفيها،الرسولية

الكهنةوهولاء.ومصريوحوريمالطيأبرشيين:كهنةثلاثةوهناك،الفلبين

المسيحيينيقصدونهمذلكوفوق،العاصمةثالمسيحيينآلافيخدمون

علىحلمألفمنأكثرعلىالممتدةالمدن!خصوصاالبلادانحاء!المتواجدين

فيالعاملونالمسيحيونوهؤلاء،الصحراءناحيةمنوكذلك،الساحلطول

ورشفيالممالمناوالجامماتأساتذةمنأو،المستشفياتفيالصحيالمجال

المسيحيينحئيرمنأيضاوهناك.والتكرلرالننقيبمحطاتفيأوالبناء

،أخرىبلدانمنالعائلاتمنمئاتوحذلد،السودانيينمثلبالعرييةالناطقين

يلتقوالكيشهركلأوأسبوعحلالحيلومتراتمئاتيتجاوزفبعضها

للاولاد)45(.التعليمدروسوينظمالآخرينمعالمسيحيةبالجماعة

بأنطرابل!مركأجؤالرسولي)النائبمارتينلليجيوفانيالمطرانهـلعترف

منالوافدينوالكورلينوالنهودالفلبينيينبفضلالانجدانتشطالمسيحية
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المسيحيةأقصارخبش!لكذلكهـلشهدون،جداكثيرونوالأفارقةاآسيا

علىليبياأبوابأيضافتحت(الفاتح)ثورةعروبةأنالا،غرلباشيئأليست

وسوريا،وفلسطينمصرمنالقادمونالمسيحيونهموكثيرون،العربالإخوة

الكنسيالوجههذاأنمارتينلليولضيف..-العراقامناليوميأتونوكثيوون

وفقدتالليبيينالمسلمينمعجديدةقةعلاسامكانيةوفرالجديدالجذري

بينيريطونمادائماالليبييناقحيث،)46(الأوربيالاستعماروجهالكنيسة

قرلب.وقتحتىالمسيحيةوالديانةالمستعمر

تارلخيةيعتبومقتطفاتليبياالنتصيرفييخصفيمااستعراضهتمماإن

منونخلص،مسيحيليبيفيهيوجدلاالذيالبلدهذاءللمسيحيةوتطورية

كمعلمينالمختلفةالعالمدولمنأتواالذينفيتتمركزالمسيحيةأنإلىذلك

كبيرمنعددبينهممنكانوقد،الخ...وتجاروفنيينوعمالوأساتذة

منقدرإلىلحاجتهاالدينيةممارساتهمعنالليبيةالسلطاتتغاضتالنصارى

مناطقفيتجمعاتهمأماكنجؤلهمكنائسببناءوسمحت،والانسجامالوئام

علىقائمةالمسيحيينهؤلاءخطورةتظلولكن.والبناءوالصناعةالبترول

لهافرلسةيقعربماتكاثرفيصبحتأالكنائسوأنسيمالا،الليبيالمجتمع

المفامرلن.الشباببعض

بلالكتتصيرلةحركةتتصيوأويوجدلاأنهأيضاإليهنخلصومما

كماالمغربفيأو،قبلمنرأيناكحامصرمثلقطرفينجدهاالتيالصورة

الليبيالشبابلتتصيرخططاهناكأنمنيمنعلاهذاول!ن،لاحقأسنرى

كانتوان،عديدةعبرقنواتلنتصيرهتمهيدا،وتراثهعقيدتهدونبالحيلولة

الجنينية.مرحلتهاجؤتزالماالتتصيرلةالحركةهذه

تونس:فيالتنصير

فيوعانت،الميلاديالأولالقردتنهايةفيتونسلىإالمسيحيةقدمت

المسيحيةأنالتارلخكتببعضوتذحر.عديدةاضطهاداتمنبدايتها
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أمثالمنمسيحيةوجوهوبرزت،الرومانيالعصرجؤقرطاجنةفيانتشرت

أوغسطين.القديسوابنهامونيكاوالقديسةةسيبريوسوالقديس،تارتولانن

قرطاجةجؤالكنيسةحبيرداخلانقسامشهد314العامأنإلىتشيركما

منوتأييدأدعمأالدوناتيةلاقتوقد،قرطاجةأسقفكانالذيدوناتزعمه

942-)الرومانيةالإمبراطوهـلةنهايةمعقرطاجةغزتالتيالفاندالقبائل

533).)47(

منطقةالإسلاميالعربيالفتحاجتاحعندماالميلاديالسابعالقرقوجؤ

وماتدرلجياالمسيحيينعددئتاقص،التحديد9>جهعلىوتونس،إفريقياشمال

بتونساقالجغرافيةالتارلخيةالموسوعةوتورد،مستمرئتاقصجؤعددهميزال

)!4(.5691(العامجؤألف06كانوا)وقدكاثوليكيألف13الان

للتتصير،نشطةحركةالثالثةالألفيةمنالأولالعقدجؤتونستشهد

ساحةفييدورماتعكسأنتحاولالتيالتقارلرمنعددالوضعهذاعنوتعبر

للأقدمية:وفقامنهالعلتونس

عامعنالأمرل!يهالخارجيةلوزارةالدينيةالحرلاتتقرلر:أولا

كنائس،7الكاثولي!يةتديرالكنيسة!:يليمافيهجاءالذي،م3002

البلادأنحاءكلفيوم!تباتثقافيةمراكز6و،خاصةمدارس6و

الشعائراقامةجانبفإلى،العاصمةتونسفيمستشفىإلىبالإضافة،)تونس(

وتقوم،ثقافيةأنشطة،وبحرلة،الكاثوليكيةالكنيسةانتظمتالدينية

نألىإأيضأالتقرلرأشاروقد،البلادأرجاء!لفي*خيرلة!بأعمال

شعائريمارسونممنعضو501نحوتضمالروسيةالأرثوذكسيةالكنيسة

كذلك.بنزرت!ؤوأخرىالعاصمةتونسفيواحدةكنيسةوتشغل،دينهم

نحورعشهاتضمتونسفيواحدةكنيسةالفرنسيةالإصلاحيةالكنيسةتشغل

كنيسةالإنجليكانيةالكنيسةتمتلكبينما،الأجاتمنمعظمهمفردا145
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اليونانية0الأرثوذكسيةوللكنيسة...أجثبيأعضوأ07نحوتضمتونسجؤ

()94
وجرياسوسةومدينتيتونسجؤكنائسوثلاث،عضوا

،(ZOOSمارسلاواخروالفاتيحانتونسبينصفقةبعنواتتقرير:ثانيا

فيه:جاءوقد

افتتاحعلىZOOSمارسأواخرفيوافقتالتونسيةالحكومةان

تتظيمبزلادةالفاتيكانيةالجهاتتعهدمعارضهاعلىكاثوليكية!نيسة

السياحة،مجالفيالعاملةالدوليةالشركاتخلالمنالسياحيةالأفواج

يوسف()القديساسمتحملالكنيسة.الفاتيحاندولةلاستثماراتوالتابعة

نشاطهابسبب،أم649عامصدربالإغلاقلقرارخضعتقدكانت

الفاتيكانيدعيالتي،السياحيةجرياجزلرةفيوتقع،حينذاكالتتصيري

عددبأنالعلممع،الأولىالكنيسةعصورإلىيعودمسيحياتراثاتحملأنها

ملايينعشرةبينمن51505%بنسبةنسمةأ005يبلغتونسءالكاثوليك

)05(
تونس.سانمجموعهمنسمة

والجهلالفقرخضمفيالمسلمينلنتصيوالمجالايفتحالأساليبوبهذه

.الكثيرونيعيشهالذيوالمرض

جؤالجامعاتشباببينيتزايدالنصرانيةإلىالمحولبعنوانتقرير:ثالثأ

تشهدتونسأنالإخباريالتقريرهذاولذكر:م8002يناير22بتاريختونس

من99%يعتتقالتيالبلادفيحاليأتجري"تبشيرلة+حملاتعلىواسعاإقبالا

منخاصةتونسيينأنالتونسيةحقائقمجلةوقالت،الإسلاممواطنيها

بحملا!والقيامللمسيحيةالتحولعلىيقبلون،الجامعاتوطلابالشباب

شبكةعلىموقعاأسستمنهممجموعةأنمضيفة،محيطهمفيتبشيرلة

لمنشهاداتالموقعولتضمن،البشارةاسمعليهأطلقتالفرضلهذاالإنترنيت

هاتفرقمالموقععلىالقائمونووضع...المسيحيةاعتتقواتونسيونانهميقول

وضعواكما.بهمالاتصاللتسهيلالكترونيبرلدوعنوانبتونسمحمول
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باللهجةمرحبأتعنيعبارةوهي،"عسلامة"بعثوانبرنامجنحوال!تروتيأرابطا

علىيقدمتونسيبرنامجأولأنهموضحين،فضاثيةقناةعلىيبثالمونسية

ي!ونأنبشدةئنفيالتونسيةوالسلطات...الحياةقناةوتبثهالمسيحيةالقنوات

يناهزتونس!المسيحيينعددأنالىوتشيرننصر،منالتونسيينمنهناك

عددانالىالتونسيةالدينيةالشؤونتشيووزارةفيما،أجانبكلهمألفا02

)51(.كنيسةا1إلىيصلتونسفيالمنتشرةالكنائس

نشرتحيث:م8002يناير25بتاريخائوطنصمحيفةتقرير:رابعا

الشبابمنفئات)قبالأسبابإلىتطرقتحقيقأ)التوثسية(الوطنصحيفة

علىالمواقعوعشرات،الفضائياتأنموضحا،النصرانيةاعنتاقعلىالتونسي

ونتشيط،والفتياتالشباباستقطابفيخطيرادوراتلعبالإنترنيتشبكة

و(.)2تونسالتتصيرفيحركة

الدكتاتورلةثالوثمعيتحالفتونسالنتصيرجؤبعنوانتقرلر:خامسا

حتبهالذيالتقرلرهذاوجؤاهـ:26/7/942بالإسلاموالجهلوالإمبرالية

التتصيرفيمحاولاتعنعديدةسنواتومنذسمعأنهخليفةالباقيعبد

عنتغطيأنتحاولالتيوالأمرلحيةالإيطاليةالشبكاتوتابع،تونس

والمؤسسات،الأجنبيةاللغاتتعليممثلمستعارةباسماءالتتصيرينشاطها

أنهاإلاأنشطتهاعلىتكثمهاوبرغم،مختلفةباسماء،والنوادي،الخيرلة

الجدد.المتتصرلنترسيمحفلاتإقامةأثماء،لآخرحينمننفسهاتفضح

الإغراءثالوثعنبعيدةليستتونسالتتصيرفيقضيةأنإلىالكاتبولشير

التيالحالاتمنفكثير،معروفبالمالفالإغراء،والجنسوالتلبيسالمالوهو

أضف،النصرانيةإلىالناسلاستمالةالمالاستخدمت،مهدهافي!شفهاتم

الخواءاستقلالتمتونسوجؤ...للعملأورباإلىبالذهابالإغراءذلكلىإ

الضحايابعضأقكما،مغلقةالدعوةأبوابلأنالمنصرلنقبلمنالروحي

علماءمعالمناظراتأسلوبتتجنبالتيالتتصيوفضائياتأحابيلفيسقط

42http://kotob.has.it



توجداذ،جانبهاإلىجدداضحايالت!سببالإسلامالجهلوتستغل،الإسلام

تحونأنفيدورلهالأجانبوبعض،الإنتونيتشبكةعلىالمواقععشرات

.)53(والشاباتالشبابوتستقطبنشطةتونسالتبشيرفيحركة

التتصيرجؤلحركةواضحةصورةنقدمالتيالتقارلركثيرمنقليلهذا

الأول،مهمينخبرلنمنهانختاروالتي،العشواتفمنهاالأخبارأما،تونس

بينتونسيأ02قرابةهناكأنذكرتحيثالتونسية)حقائق(مجلةأوردته

تجدهموموظ!ينواعلاميينوطلبةوباحثينومعلمين،وعالثانويتعليمأساتذة

هؤلاءوأق...العاصمةتونسجؤالكنيسةفيالأحدوصبيحةالسبتعشية

لهمفتحالذي-زعمهم-جؤالمسيحعلىليصلواالكنيسةعلىيترددونالشباب

إسلامهم،عنفأبعدتهمالنصرانيةسحرتهمأنبعدغيربعيدوقتمنذذراعيه

بعضأقالمجلةوتذكر.الدينيةالموسيقىأنغامعلىالصلاةأجواءليعيشوا

ئتصرهم)،5(.عنالإعلانجؤحرجأييجدونلاتتصرواالذينالتونسيين

تفماليونانمثلالدولمنعددأأنعنفيتحدثالثانيالخبروأما

اسمهويغيرالإسلامعنيرتدلمنواسعةتسهيلاتلهاالمجاورةالدوللمسلمي

منأنتونسفيالإيطاليةالكنسيةالبعثاتوتدعيافيهاوالعملإليهاللدخول

فيها...والعملإيطالياإليالسفريمحنهالإيطاليةاللنةولجيدمدارسهايدخل

فيللعملإيطالياإلىينقلالنصرانيةيعتتقمنأنهوالسائدالاعتقادإن

)55(.الترتيباتتلكعلىالنيسةوبينبينهاالاتفاقتمالتيالشر!ات

منارلبطمانوردأنلونسالمتصمر!ؤلحركةرصدناننهىأنكبلثود

،والفاتيكانالتونسيةالحكومةبينالصفقةقبلمنأسميناهاماعلىتداعيات

الحد.هذاإلىانتهىالأمروليت،السياحةجريابجزلرةكنيسةبإقامةانتهىوالذي

للمنظماتأخضرأضوءأوأعطىالسانحةتلكالفاتيحاناستغللقد

نأبعدالتونسيةالأراضيفينشاطهالإعادةالكاثوليحية()خاصةالتتصيرلة

الموجودةالخماتيكانسفارةفقامت.جدواهلعدمالنشاطهذاأوقفتقدكانت
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التتصيوبينحساباتبمراجعةالرسولي!"الكرسىباسمعقودمنذتونس!

رصدتمانهالفاتيكانعنصادربيانيؤكدحيث،التونسيا!شعب

معهذا،التونسيةالأراضيلاختراقأولىكمرحلةدولارمليون05(كثرمن

مؤسساتمنبالعديدترتبطتونسفيالرسولي!الكرسيسفارةبأنالعلم

المسيحي،العوقومنظمة،العرييالعالمتتصيوإرساليةومنهاالتتصير،

..للإسكانال!نيسةوفريق،العالميةالرؤياومنظمة،المسيحوكنيسة

بعضبوجودتشتهرالتيحرياجزلرةجميعأانطلاقهامحطةالتيوغيرها

)الكاثوليكيةالفرليةالكنائساليهاوتنتظر،اليهوديةوالمعابدالكنائس

)56(.تقديسنظرهوالبووتستانتية(

ذلكهـلعدأعمالهالتتصيروتحظرتمنعأنهارغمتونسفييحدثهذاان

وجرت،مرةمنأكثرالمنصرلنبعضعلىالقبضجرىوقد،للنظاممجافاه

نإالا،متتوعةوأشرطةومنشوراتكتبمنحوزتهمفيوما،وثائقهممصادرة

الحديثة،الاتصالعبروسائلدورهااداءفياستمرتالتتصيريةالمنظماتبعض

)37(،الخارججؤتتصرواتونسيينشبابعلىمعتمدين،!انترنيتفضائيبثمن

عليها.والقضاءمحاريتهايصسبالحديثةالاتصالوسائلأنومعلوم

الدوليةللضفوطاستجابتبعيدةليستسنواتمنذتونسأنوالحى

حثجؤيتمثلاقتصاديدع!امقابلأعمالهالتتصيروحظرمنعقرارعنللنتازل

دماءتضخضخمةباستثماراتللقيامالجنسياتمتعددةالشركاتوتشجيع

تحتتقعأنالأمرهذالتونسكفلوقد،التونسيالاقتصادبشرايينجديدة

.الأخرىالمشبوهةوالمنظماتالتبشيرلةالمنظماتبراثن

القطرهذاأن،تونسالنتصيرجؤمضمارفياستعراضهتمفيمايتضح

التتصيرمنضخمةموجةتجتاحه،ب!99بننمبةالإسلامسكانهيعتتقالذي

يتسمبعضهاكانوانالأمر،هذائتاولتالتيوالأخبارالتقاريرتعكسها

والمرضالفقرحالاتتونسالتتصير!حملاتوتستغل.المبالغةمنبشيء
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الوضعتستغلكماالتونسيينمنواسعةشرلحةتتمظمالتيوالجهل

بالإصلاجوعودهاواطلاق،شروطهابفرضالبلادجؤالمتدهورالاقتصادي

وطلابالشبابفئةعلىجهودهاتركزالحملاتهذهانمحما.الاقتصادي

إغرائهمالىبالإضافة،والجنسوالتلبيسالمالبثالوثواغراؤهمالجامعا!

يعيشونه.الذيالروحيالخواءمنمستفيدة،للعملأورباالىبالسفر

غيروأساليبوسائلمنعليهتستتدالتتصيربماحملاتأنأيضأهـلتضح

،للزيادةقابلةقلةولكنها،قلةكانواوأنأنصارأتكسبأناستطاعتتقليدية

رصد،كبلمنأشرناكما،الفالمكانعنصادربماقكدأأنبعدسممالا

نأكما،التونسيالشعبلاختراقأولىكمرحلةدولارمليون05منأكثر

الكاثوليكية()خاصةالتتصيرلةللمنظماتأخضراضوءأأعطتالفاتيكان

يمنعالتونسيالقانونأنمنالرغمعلى،التونسيةالأراضيفينشاطهالإعادة

الأمرتغيرهذاربماولكن،للنظاممجافياهـلعدهآعمالهالتتصيرهـلحظر

تونس.لهاتتعرضالتيالخانقةالاقتصاديةللضغوطاستجابة

الجزأدر:فيالتنصير

متحدتيوسطانتشارهابدأعندماالمسيحيةالجزائرأرضعرفت

الميلادىالأولالقرننهايةجؤالشماليةالمدنجؤالجزائرشعوبمناللاتينية

هذهفيالكنائسبعضانتشارالىذلكأدىوقد،الثانيالقرقوبداية

ا!لنطقة)58(.

أسقفدونتونمذهبالمسيحيةالمذاهبمنالجزاثرحظكانوقد

المذهبهذاأخذ،م503سنةفمنذ-أوراسشمال-نوار()كازالسودالديار

واستمر...لهالسلطةمقاومةرغمالجزائريالقطركاملجؤبسرعةينتشر

المذاهبأهلمطاردةفيالوطنيالدينيالمذهبهذاأتباعأخذحتىالبلادبهذه

ونزعالرومانطاعةخلعالىأدت،وأهوالفتنذلكعنفنشأت،الأخرى

95(.)يومئذالوقاثعوتعددتسلطانهم
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المسيحيةالديانةتقلصتالمنطقةالىالإساوميالعرييالفتحمجيءوبعد

المختلفة.افردقياشمالمناطقفيالحالهوكما،معتنقوهاوقل

أذنأم226/هـ624سنةجؤوأخيراأنهالتاريخكتبوتذكر

لهم،والمعابدالكنائسواتخاذالدينيةوطقوسهمشعائرهمبإقامةللنصارى

الدومينيكانبالجزائريومئذالمسيحيةوالطواثفالمنظماتأشهروكان

:يتخذواأنالكتابلأهلالموحديندولةأمركانأنوذلك،والفرانسيسكان

.)06(الجلاءأوالإسلامإما

جؤالجزائراحتلالعلىفرنسااقدمتغندماالحديثالعصربقدومو

فمن،ومنظميهاالحملةكبيرعلىأثرالدينيللجانبكان،0183عام

المسيحية)ثقاذدعواهمهو،الغزوالىفرنسادعتالتيالمهمةالأسباب

القرصنة-عشعلىوالقضاء،الجزائريين(صنةالقرا)أيديمنوالمسيحيين

حاميةتعتبرنفسهاكانتوفرنسا،أيضأتعبيرهمحسب-الجزاثر

إلىبهأسدتمهمأعملأالجزائراحتلالجؤوترى،الحاثوليكيةالكنيسة

.61()كبيرةخدمةالمتوسطالبحروشعوبالمسيحيالعالم

احتلالها،إبانالجزائرفيفرنسااستخدمتهاالتيالتتصيوأساليبومن

وأبطلتالدينرجالونفت،ضدهاللثورةمصضةأنهابحجةالزواياأغلقتأنها

الفرنسي،للقضاءالإسلاميالقضاءوأخضعتالإسلاميةالمواسمشرعية

وذلك...الفرنسيالملكباسم!الجمعةيومخطبإلقاءعلىالأئمةوأرغمت

)+6(.للمسمحمةخدمةللجزائرالإسلاميالطابععلىللقضاء

وحتى0183العامفيلهافرنسااحتلالمنذالجزائرلتارلخالقارئإن

الجزائريينأن،تلكقراءتهمنليستتتج6291=عامجؤللاستقلالنيلها

تبشيرلةمحاولة!لواضحةبصورةوعارضوا،وحضارتهبالإسلامتمسكوا

فشلأيماجهودهمفشلتفقد.خاصةاللتبائلمنطقةوفي،عمومأالجزائرجؤ

اللفةتعليمعلىجهودهمير!زونالمبشرلنجعلمماالتبشير،مجالجؤ
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التبشيرلةالوسائلمنأخرىوسيلةذلكمنمتخذينوحضارتهاالفرنسية

للتتصيرالمكثفةمحاولاتهمتتكررالحاضروقتتاوحتى)63(،القبائلبمنطقة

باكمله.القطرلتتصيراستراتيجيةمنطقةأنهايرونالتيالمنطقةهذهفي

بصورةالكاثوليكيةالكنيسةانحسرتفقدأمرمني!نمهما

تقسمكانتوالتي62911عامفيفرنساعنالجزائراستقلالبعدكبيرة

:أقسامخمسةإلى

.المستعمرونالفرنسيون-ا

أوربية.عمالة2-

الجزائرلة.الجنسيةخذواأأوربيونفنيون3-

المحليين.الجزائريينمنقلة4-

الأوسط.الشرقمنالقادمينالمحليينمننامعدد5-

)64(.والأرثوذكسيةالبروتستانيةالكنائسبعضهناككانتكما

يعيشألفأ04عددهميتجاوزفلا،حاليا،الجزائرجؤالمسيحيونأما

وألفي،كاهنأ082نحوومنهم،العاصمةوفيالقبائلبلادمنطقةجؤمعظمهم

ل!(.)3(المستشفياتفي2وههلتدرس!اجؤتعمل)005راهبة

تتصيوحركة،افريقياشمالقطارأمنكغبرها،الجزائرتشهد

طرقاالمنصرونفيهايتخذأنيحاول.والوسائلالأساليبمختلفة،منظمة

كسبهاحاولالتيالضائعةالفرصتعولضبالهموجؤ،رسالتهملإرسالحديثة

الأولالعقدءالتنصيرلةالمحاولاتهذهنشطتوقد.المجالهذاجؤالمستعمر

لافتة.بصورةالثالثةالألفيةمن

الجزائر،فيالتتصيركضيةتناولجؤوسائلهبصافةالإعلامبادرولقد

المضمارهذاجؤبدلوهيدلوبوصوفةسليمانال!اتبفهذا.لخطورتهاوالتتبيه

()المحافظاتالولاياتمنعددتشهدهمتزايدانشاطأهناكإنيقولحينما

الجماعاتوهذه،الإنجيليونأبرزهاتبشيرلةجماعاتطرفمنالجزائرلة
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إلى!اضافة.الاجتماعيالبؤسيعيشالذيالشبابعلىدعوتهاجؤرحزت

حيث)العز(أيامإلىالشباببذاكرةتعودفإنها،المسيحيةتسامحابرازها

وساوموأمنرخاءفييعيشون(الأصليون)فرلقياشمال)سكانالأمازيغكان

إلىالأصليينالسكانحولتالتيالإسلامية-تعبيرهمح!شه-الغزواتقبل

الهاتبأنبوصوفةسليمانويضيف.تعبيرهمحدعلى(السيف)بقوةالإسلام

إلىاضافة،يورو000.4بلغتللمسيحيةجديدمعتتقلأيتمنحالتيوالأموال

.66()محترمعملبمنصبوالظفرالعلملتحصيلالخارجإلىبالهجرةإغراءات

عددأن،بوصوفةسليمانأوردهلماوفقأ،الرسيةالإحصاءاتوتشيو

صلأمنالطوائفجميعمنألفأعشرأحدالىوصلالجزائرجؤالمسيحيين

هذهلكن..القطر(سكانمجمل)هينسمةمليونوثلاثينثلاثة

الكنيرونيخفيحيث،الأرضعلىالصحيحةالأرقامتعكسلاايإحصاءات

المتمسحينمنعددتصرلحاتوبحسب،المجتمعفعلردةمنخوفامعتقداتهم

القبطية،الكنيسةعلىالمحسوب()الحياةتلفزيونبرامجفإنالجدد

الإسادمعنكثيرةبأموروالعارفالمفوهبطرسزكرياالقمصوسجالات

)67(.المسيحيةإلىتحولمفيالسببكاق

بانيوضحتقرلرأهناكأنإلى)حقائق(مجلةتشيرالسياقاذاتوعلى

ظلفيتزايد!النصرانيةواعنتقواالإسلامعنارتدواالذينالجزائرلينعدد

مساعداتمنيقدمونهوماالمنصرلنونشاطوالتوعيةالإسلاميةالدعوةغياب

كشفتجزائريةأ!اديميةدراسةهناكبأنالمجلةوتضيف.للعامةخدمية

نتصيربمخططونهضواالجزائرغزواالإنجيليينالرهبانمنالعشراتبأن

كتبتوزيعخلالمنالنصرانيةاعتتاقعلىعدةشرائحوحملالمسلمالشباب

عنمضفوطةأقراصوكذا.للأطفالموجهةراقيةطباعةمطبوعةوأناجيل

لعامةأقربلتكونإفريقيابشمالالسائدةالدارجةباللهجةالمسيححياة
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هؤلاءيعيشهاالتيالصعبةالمعيشيةللظروفاستغلالهمعنفضلأ،الناس

.()68!البسطاءالس!ان

لوموندلصحيفةتقرلرفيجاءمااوردتبلبذلكالصحيفةتكتفولم

منطقةجؤالنصرانيةاعتمقواقد000.4000.6-بينماأنالىأشارتالتي

انيعنيهذاأنحقائقمجلةوأضافت،م2991عامالجزائردةالقبائل

علىالتكتمتحاولالسلطاتلكن،الآلافبعشراتتقدرالآنعدادهمأ

6(.)فىدولةسرهوالمننصرلنرقمأنجزائريمسؤولأعلناذ،ذلك

صحفالأمرلهذاتصدت،عامةظاهرةوأصبحالتتصيرأمرتفشىولما

منالجزائريالمجتمعخلالهامنتحذرمقالاتفيهاحتبت،عديدةجزائرية

التبشيرحملةفيالمتورطينمعاقبةإلىالسلطاتوتدعو،(دينهعنسلخه)خطر

غيرالدبانا!لننظبم6002فانونإصدارإلىالسلطاتأجمرتالضجةوهذه

ولحظرالدينيةالممارساتعلىصارمةقيودا)ويفرضالجزائرفيالإسلامية

(،ترخيص)دونالمبشرينملاحقةوباشرت،(دينهمعنالمسلمينردمحاولة

الفرنسيالحاثوليحيالقسعلىعاممدةالنافذبالسجنحكمأفأصدرت

غيرشرعيين،كاميرونيجنمهاجرلنبينبالتبشيرالقيامبتهمةوالبز()بيار

.07()دوليةحقوقيةمنظماتأدانتهالحكموهذا

محا!ماتسلسلةعقدتإذ،بذلكالجزائرلةالسلطاتتكتفولم

71(.)دينهمعنأشخاصتحويلبتهمةالمحليينالسكانمنبروتستانتلمسيحيين

ذاقالقطرهذاأنالجزائر،التمصبرفيمجالفياستعراضهتمممايفهم

،عديدةلعقودامتدتالتيفرنساقبلمناستعمارهفترةالتتصيرفيمنألوانأ

ولحن،الشعبتنصيرهذافيجريهماالاأسلوباأووسيلةالمستعمريدخرولم

فيتبشيرهولركزاستراتيجيتهيغيرجعلهمما،بالفشلباءتمحاولاتهكل

الفرنسيةاللغةفيهايدرسبدأالتيالقبائلمنطقةوهيالجزائر،مناطقأكثر

.غيرمباشرةبصورةللتبشيربالمنطقةتمهيدأوثقافتها
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تستفيدأنتحاول،ئتصيومنظمةحركةتشهدالجزائرفإنحديثاأما

تسامحمبرزة،المملوما!وتقنيةالعولمةعصرأتاحهاالتيالحديثةالتقنياتمن

العرببيناثميةبلبلةلعملالتاريخيةالإحداثياتبعضوموظفة،المسيحية

ومرة،بالمالبإغرائهمرة،الشبابفئةعلىومركزة،)الأمازيغ(والبرلر

الطباعةالراقيةالمطبوعاتمنعددإلىبالإضافة،الخارجالىبالسفربإغرائه

المعالم،واضحةالتتصيوظاهرةحركةأصبحتولما.للاطفالكنسيأالموجهة

علىالدولةأجبومما؟الصحففيالكتاباتبعضرقبلمنلهاالتصديتم

محاولة!لحظر،الدينيةالممارساتعلىصارمةقيودأيفرضقانوناستصدار

هذاولكن،المنصرلنمنعددعلىالقبضتبعهوقد،دينهمعنالمسلمينرد

جؤيمارسصبحأ)نهإلا،الواضحةصورتهالنتصير!ال!منقللوان،القانون

بذلك.تصرلحأيملالكونلمنبوضوحيمارسكماالخفاء،

:المغربفيالتنصير

بمجيءأنهالتاريخكتببعضوتذكر،مب!رأالمفربالمسيحيةدخلت

-الرياط-فيزمثلثجؤأسقفياتأربعاسستالميلاديالثانيالقرننهاية

بصورةال!نيسةعانتالثانيالقرنأعقب!التيالقرونجؤولكنتانقيو-

ومنها،بلادا!لغربفيالآرلينالفاندالشعبتوسعمنهاأحداثجملةمنكبيرة

أنهأيضاالتارلخ!تببعضتذ!ر!ما.إفرلقياشمالعبرالإسلامانتصار

بواسطةبدأتللتبشيوجديدةجهودهناكالتحديدوجهعلىم0122عامفي

مسيحيةطواثفيمثلوقمبشرلنورودالتاهـلخذلكوأعقب،الفرانسيس!ان

.)72(مختلفة

فيالكتابأهلمعالمسلمينتسامحمجالفيالمؤرخينبعضيشيوو

السلطاقأبرمهاالتيالمعاهدةجؤجاءمامثلأمنهاكثيرةأمثلةإلى،المغرب

وشارل،الجريفيليبفرنساملكمعم/6681275سنةالخفصيالمنتصر

الإقامةالمسيحيينوالقساوسةللرهبانأن.نافافملكوتيبو،الجودوق
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والأديرةالكنائساتخاذولم،الإسلاميةالدولةرعايةتحتالخصبةبالمملحة

أنهملوحما..المواعظوالكاءالتغليديةوطقوسهمالدينيةشعائرهملإكامة

لذلك،الكافيةالأراضيلهمعطيتوأ.قومهمأظهروبينديارهمفيكانوا

مما...الجميليحفظوالمالمسيحيينلكن...النصارىعدديومئذفت!اثر

(.)73بعضهمطردإلىأدى

الفرنسيينمنالغالبفيالمغربفيالكاثوليكالسكانتكون

000.042الحاثوليكعددكانوقد،فرنسيةمحميةكانتأياموالأسبان

كانتكما.ام079جؤ000.001الىالعددنناقصئم،م5591عامفي

والأرثوذكسيةالإنجليليةالكنائسمنهاالكاثوليكيةغيركنائستوجد

،(الروميةوالأرثوذكسيةالروسيةالأرئوذكسيةيمثلها)التيالشرقية

)،7(.البروتستانتيةإلىبالإضافة

عوانهموأالمستعمرونذهباستقلالهاعلىالمغربحصوكبعدأنهوالحق

هذايسبركانوقد،يذكردورلهايعدولمالكنائسوتحجمتالأوربيينمن

باستثناءإفريقياشمالأقطارمنكثإرفيحدثمثلمارمنطقياتدرلجياالأمر

مصر.

صورةجؤولكنبرزت،كادتأوالمفربمنالمسيحيةانتهتأنوبعد

حتىالثالثةالألفيةمنالأولالعقدجؤسيمالاجديدأطابعالهاواتخذتجديدة

المختلفة،الإعلاموسائلشغلتماأولشغلتتتصيريةحركةهنالثصبحتأ

المغريي.المجتمعلهاوتتبه

فيوحسبنا،المغربالتتصيرفيظاهرةتفشيتبينبم!انالسهولةومن

هذهحولالأضواءوسلطت.تناولتالتيالتقاريربعضنستعرضأنالمقامهذا

منها:والتي،الظاهرة
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:م/315002/النهاربماريختقريرصحيفة:أولأ

نأمغرليةأمنيةمصادرحسبأفالصحيفةهذهتقرلرفيجاءوقد

لحهودالمسيحيةواعننقواالمغربفيالإسلاممنخرجوامفريي000.45

)73(.الاقتصاديةالأحوالوسوءالفقرمستفلةتبشيرلة

بتاريخاليومالإسلامموقع!الكنبوريادرشىتقرير:ثانيأ

بالمغربالأوربيينالمنصرينعددأنالتقريرمذاجؤالكنبوريذكروقد

ألفقرابةإنإذ،اكلهاتؤتيالتتصيرلةأعمالهموأن،منصر008بيقدرون

جؤالمجلةمجلة!جاءكما.4002.1عامالإسلامعنارتدواقدمغريي

عددأن(الكنبوريوهو)المغربمنمراسلهاتقريرعلىبناء،4913عددها

الحقيقيالرقميكونوربما،آلاف7بلغ(المغرب)البلادجؤالجددالنصارى

)76،.ألف03حوالي

إلى،مثلا،اتجهتالتتصيرلةالمنظماتبعضأنأيضاالتقرلرولذكر

علمهاتغلبالتيالشعبيةالمغرييةالأغانيأشهراستفلالجؤيتمثلجديدأسلوب

تدعونتصيرلةأغنيةالىوتحوللهاالصينيةبوتسمي،الصوفيةالمسحة

شبكةعلىتتصيرلةمواقععلىانتشرتوقد.النصرانيةإلىللتحول

ذاتلتصبحكلمات!اتحولريتممغربيةغانيأباكورةلتصبح،الإنترنيت

()77
ننصيوجمامضمون

اعتنقواالذينالمسلمينعددلزيادةالمغربفيغضب:بعنوانتقوير:تالثا

:م/02116002/بتاريخنشرالمسيحية

كاملأ(،اسمهكتابةعدم)فضلب.ف.أالتقرلرهذاكتبوقد

وأمحمدمثلمسلمةاسماءي!لونأنهمرغميقولأناسعنيتحدثوهو

القداسحضورعلىأحدكليواظبونالمغربيينالمسيحيينهؤلاءفإن،علي

الحليمعبدويقول.الشرطةرجالوشحوكالإسلاميينحنقرغمالديني
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05نحوونتبعألفنحنعددنا،للتقريروفقااالإنجيليةالكنيسةمنسى

طبيبوهوالحليمعبدولواصمل.للمملكةاشكبرىالمدنفيمستقلةكنيسة

لنامسموحأنهبما:الخارج!إكاممهأكماءعاما16مثذالمسمحيةاعتتى

كمنظمةنتحركأمنيةلأسبابوأيضأفإنثابناالاعترافدونشعائرنابممارسة

وعبد.قسمينإلىتتقسمالعشرلنعنكنيسةأتباعيزلدأنوبمجرد،سرلة

حالاتلتزايدبالدهشةيشعرسنواتسبعمنذالبلادإلىعادالذيالحليم

سنواتأربعومنذ،004عددناحانالتسعينياتبدايةفيهـلقول،التحول

الىهؤلاءمعظمهـشتمي،الألفعددناتجاوزوالآن007نحوالعددكان

لكنالمهندسينمنأوالخاصالقطاعفيالعاملينمنوهمالمتوسطةالطبقة

.78()العملعنعاطلونوشبابوطلبةبيوتورباتفنانوقأيضابينهم

المغربفيالانتشاربدأتالبروتستانتيةأنإلىالسابقالتقريرويشير،هذا

المفرب،الىأجانبمبشرينوصولمع(الماضيالقرق)منالتسعينياتمطلعفي

،البيضاءالدارفيوست،مراكشفيوطنيةكنائسسبعتوجدواليوم

ولوضع.الغرييةالصحراءمدنكبرى،العيونفيوواحدة،الرياطءوخمس

وفي،جدافاعلتاقوالإنترنيتالتلفزلونأنللتقرلر،وفقاعامأ()03يوسف

ولضيفالحياةشبكةبفضلالمسيحيةعسكريرجلاعتتق!نمستي

من3%وه،شخصيةلاتصالاتنتيجةالمسيحيةالىتحولوامنهم6%انهيوسف

المسيحيةوالقنوات،المبشرلنطريقعن%أوهوالإنترنيتالتلفزلونخلال

)هكذا(المحليةباللهجةشهاداتتبثوالتي،المغربفيبثهاالملتقطالثلاث

)97(.7وساتوالمعجزةالحياة:وهي،ومواعظدينيةوموسيقى

اولبتاريخ924عددهاافتتاحيةالمنشور!البيانمجلةتقرير:رابعأ

:8002مايو

ششاتعدلمالمغربالتتصيرفيجهودأنالتقرلرهذافيجاءوقد

بأصالتهمعروفالمسلمالمغربيالشعبأقأحديجهللاالمقابلوفي،مجهولأ

53http://kotob.has.it



التقليديةالاتصالعبروسائلالقائمةالنصارىجهودأنالا،انممائهوصدق

عنم5002عامفرنسيتقريرأعلنأنسبقفقد،فعلهاتفعلبدأتوالحديثة

حقيقيةمعضلةأمامالمغاربةالمسوولينجعلمما.المغربالتنصيرفيجهود

عديدةلمحاولاتالمغربيالشبابتعرضبعدبلادهمعلىداهموخطر

مختلف!ؤمنصرلن7002وجودإلىالفرنسيالتقرلروأشار،لتنصيرهم

أبعادهامنوحذر،ال!ارثةهذهإلىالمغربيالبرلمانتطرقوقد،المفربمناطق

منوأنسيمالاالخطر،هذالمواجهةتوعولةسياسةايجادالىداعيأ،الخطيرة

لىإبالإضافة،والاجتماعيةالاقتصاديةظروفهمالمغربأهلتتصرأسباب

للئتصير)08(.الدعائيةالحملة

المغرب!ثلقأتثيرمسيحيةتبشيريةبعثات:بعنوانتقرير:خامسأ

افريقيا:وشمالا

عددبأنتقولتبشيرلةجماعاتهناكأنالتقريرهذاجؤجاءوقد

هذءوتضيف،عوامأعشرةفي0051.إلىمائةمنارتفعالمفربجؤالمسيحيين

تلفزلونلقنواتجزئيأذلكولرجع،آخرلنلآلافتصلرسالتهاأنالجماعات

)81(.والإنترنمتفضائية

منمئاتانالمنصرلن(المغاربة)أحدأمينيقول،نفسهللتقرلرووفقأ

العاصمةقربسلاجؤيتجمعونحديثاالمسيحيةاعتنقواالذينالمغربمواطني

التجمعهذال!ن.الشرطةحمايةظلفيالميلادبعيدللاحتفالالريام!

منفردينيصلونكمسيحيينولادتهملدىعمدواالذينفالمسيحيون،استثنائي

صفيرةتجمعاتعلىالمنظورالمسيحيالوجوديقتصرالمدنوخارج.السروفي

تحققومشروعاتصحيةمشروعاتبينها!نخيرلةأعمالأتقودللحاثوليك

)82(.التبشيرلةالأنشطةتتجنبولكنهاثروة

سيمالا،المغربالتنصبرفيظاهرهمجالفياستعراضهتمممانخلص

مواطنيانإلى-الظاهرةهذهحولالأضواءسلطتالتيالتقارلرحوتهفيما
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وسوءالفقرمستغلةقويةتتصيرلةحملاتاليهمموجهةالأصليينالمغرب

عنهاترتب،شرائحهمبعضفيهاتعيشالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةالأوضاع

التتصيرأمريتوقفولم،الإسلامدينهمعنانسلخواالذينمنمحددغيرعدد

فيالعاملينمنالمتوسطةالطبقةإلىتجاوزهمبلوحسبوالمعدمينالفقراءعلى

منالمنصرلنعددلأنإلاذاكوما،وغيوهمالمهندسينمنأوالخاصالقطاع

وبعضالإنتونيتضمثهايأتي،ومتعددةحديثةوسائلكبيرهـسشخدمالأجانب

التيالشعبيةالمغرييةالأغانيأشهرإقحامالأمرفيوالجديد.الفضائيةالقنوات

تدعوأغانيإلىوتحويرهاالننصير،مجالفيالصوفيةالمسحةعليهاتفلب

النصرانية.إلىللتحول

مواطنينقيامظاهرةبروزإلىأيضااستعراضهتمممانخلصكما

السرجؤ،والخارجبالداخلنتصرواممن،النصرانيةإلىبالدعوةمغرييين

تتبهتالمغرييةالسلطاتأنحتى،جنبإلىجنباالأجانبالمنصرلنمعوالعلن

مدىعلىيدلمما!البرلمانمستوىعلىمناقشتهوتمتالأمر،هذاإلى

البلاد.فيوالعقديالاجتماعيللنسيجاختراقهومدى،مراحلهوتقدمخطورته

موريتانيا:فيالتنصير

القرقفيالإسلامدخلهاالتي،موريتانياجؤللمسيحيةالحديثالتارلخإن

بدايةمنذنشاتالتيالكاثوليكيةالكنيسةأنإلىيشير،الميلاديالعاشر

جؤموريتانياجؤيوجدالذيالمنطمالوحيدال!نسيالجسمهيالعشرلنالقرن

منومعظمهم،الأجانبمنكلهمالكاثوليكأنكما.الحاليالوقت

والداهوميينوالتوجولويينالسنغاليينمنالنصارىبعضوهناك...الفرنسيين

)،ة(.كناريجزرمنالقادمينوالأسبانحاليأ(بنشدولة)من

لبداية،مناسباتعدة!ؤ،محاولةالبروتستانتيةالكنيسةلدى!انلقد

البروتستانتيةبالمجموعةحدامما،لجاحاتحققلمول!نهاموريتانيافيأنشطة

Worldwideاسمهاكانوالتي،القطرفيالعاملةالأخيرة Evangelization

55http://kotob.has.it



Crusadeمنأعوامخمسةبعدآي،)84(م6591عامجؤمبشريهاسحبالى

حكمبدايةمنواحدعاموبعد،م0691عامجؤفرنساعنموريتانيااستقلال

البلاد.فيالواحدالحزب

شمالأقطارمنكغيرها،الأخيرةسنواتالعشرجؤمورشانياتتعرض

المضمار،هذاجؤالمعلوماتقلةورغمالتتصير،حملاتمنموجةالىافرلقيا

يعتتقالذيالبلدهذا!لستقبلبالقاتمةاشبهصورةيرسممنهاتوفرمافإن

%.501بنسبةالإسلامشعبه

جؤالنتصيوينخرسرطان:بعنوانجاءواصذيالتقارلر،أحديذهب

منعددالمبعونمورلمانماءالمنصرلنإنالمولالى،الموريمانىالجسد

أهمها:لعل،المسلمالموردتانيالشعبلاختراقالوسائل

بلافتا!متدثرةالنتصيرنتشطفمنظمات:الإنسانيةبالعباءةالتدثر-ا

والبيئةوالترييةكالصحةحيولةمجالاتفيمختلفةانسانيةوشعارات

الإعلاموسائلودعموالاتصالالغذائيوالأمنالرلفيوالوسطوالسان

المجالاتعشراتالىاضافة،الطوارئحالات!والتدخلالمزارعينونقل

مثل،الحكوميةالإنسانيةالصبفةذاتالمنظماتعبروذلك.الأخرى

أخرىواجهاتخلالمنتعملالتيالمنظماتأوالأمرلكيةالسلامهيئة

الإيدز.لمكافحةالوطنيوالبرنامجالموريتانيالأحمرالهلال:مثلمحلية

وقتمنذبالنشاطالتتصربدأتأجندةاناذ:الرسميبالتواطؤالحماية2-

لااشتراكيةخلفياتذويح!اموصولمعازدهرتغيرأنهامبكر،

عاملةاسلاميةمنظماتواغلقوا،الإسلاميةالشريعةتطبيقحاربوادينية

لكيغرييةوتتصيرلةاستعماريةلدوائرالبلادوفتحوا،الخيريالمجالفي

بموريتانيا،حلتالتيوالكوارثالجفافاثارمستغلةالبلادجؤتعمل

)85".عليها)الشلية(الصحراءلحربالمدمرةوالآثار
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التغرلبفخجؤالشوارعأطفال:مورلتانيا:بعنواقآخرتقريروفي

!ؤالشوارعأطفالأنلىإ،بابولدحمدأسيدكاتبهيذهبوالتتصير،

فيوقعوا،البلاد!والتصحرالجفاف!وارثضحيةكانواالذينموريتانيا

تعرضفيما،الإجراميةانشطتهافيلششفلهمالإجراميةالعصاباتبعضشرك

هذاان..ضالتهافيهوجدتتمصيرلةهيثاتإلىالعصابا!تلكمنسلممن

الدولةرعايةغيابظل!للتقرلر،وفقا،الاطفاليعيشهالذيالخطيوالوضع

البابفتحالآخر،ومحاصرة)غلاقهابعدالإسلاميةالغوثهيئاتدوروتراجع

الأطفالومعاناةالفقيرةالأسرحاجةلتستفلالتتصيريةالمنظماورأمامواسعأ

الذيللهدفالمبشرلنعشراتوجندتالأطفاللإيواءمراكزففتحت،اليومية

الرحمصلةوجمعيةالتتصيولةكاريتاسمنظمةمثل،البلاددخلتأجلهمن

فيوالتتميةالأطفالوجمعيةللاطفالجلومرلمومعهدالرجالأرضومنظمة

)86(.وغيرهاموريتانيا

المنظما!دورأنإلىأشارإذ،بذلكالسابقالمقريريكمفولم

،السجونجؤحتىيلاحقهمبل،فقطالشوارعأطفالعلىيقتصرلاالتمصيرلة

اعتقلواالذينالجانحينالأطفالمنالعشراتيوجدبالعاصمةبيلاسجنففي

إلىرعايتهمالسلطاتأحالتوقد،الرشدسنبلوغقبلاجراميةعمل!اتجؤ

المنطمةوضعتوقد،موريتانياالنتصيرجؤمجالفيالنشطةكارلتاسمنظمة

هؤلاءتتصيرعلىيعملبرنامجوهو،)87(الأطفاللسجنالبديلسمتهبرنامجأ

المفقودين.ذويهمعنبمنأىالأطفال

هذاأنيعكسمورلتانياالنتصيرفيعنالمختصرالاستعراضهذاإن

وجودظلفي،الأولىمعالمهابانتنتصيرنشطةبحركةموعودالمسلمالبلد

التضييقظلوجؤ،الدسمفيالسمدسالىتسعىمختلفةوواجها!منطمات

معقودوالأمل،الخيريالمجالفيالعاملةالإسلاميةوالجمعماتالمنظماتعلى

والعباد.بخيرللبلاديأتيلاالذيالخللهذاالموريتانيةالسلطاتتعالجأن
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خلاصلأ:

بأقطارهاافرلقياشمالالتتصيرفيمضمارفياستعراضهلمممانخلص

تشهدالمنطقةهذءأنوموريتانيا(والمفربوالجزائروتونسوليبيا)مصرالستة

المغربفيمعدلاتهاأعلىإلىوتصلوالمقدارالدرجةجؤتختلفتتصيرحركة

ةالحر!هذهوتستخدم.ليبيافيأدناهالىإمعدلاتهاوتصل،وتونسومصر

المعلوماتوتقنيةالعولمةعصربناتمنهيتقليديةغيرجديدةووسائلأساليب

الفقرفيهايسودالمنطقةفيشرائحومستفلة.استشاءدونماالأقطارجميعفي

حركةعلىوالتضييقالمحاربةعنالناتجالفكريوالخواء،والمرضوالجهل

الخيريالعملومنظماتالإسلاميةوالدعوةالسياسيوالإسلامالإسلام

أيضأ.الأقطارجميعجؤ،الإسلامية

ذاتواجهاتبهاتقومصبحتأالتبشيرحركةأنالىأيضاونخلص

محليةأوغرييةوجمعياتومنظماتمؤسساتمنإنسانيةخدميةطبيعة

جؤال!وارثفتراتفيوتتشط،جميعهاافريقياشمالاقطارجؤمنتشرة

أهدافهالتحقيقالبرامجومعدةالاستراتيجياتمحددةواجهاتوهي،المنطقة

الاستخداممثلأهدافهاتحقيقجؤعصريةحيلالىأحيانأوتلجا،النتصيرلة

)!ؤوالعربالبرلربينفتتةأحداثمئلالتارلخيةالإحداثياتلبعضالسلبي

علىمصر،جؤالقبطيةالمسالةومثل،دخلاءالعربأناعتبارعلىالجزائر(

الأصليين.البلا!أهلهمالمسيحيينأناعتبار

منإفردقياشمالفيالمنصرلنمنالعظمىالغالبيةأنإلىايضأونخلص

فيكثروهمالمنطقةداخلمنمنصرونوهناك،مصر()عداالمنطقةخارج

وهؤلاء.وتونسالمغربحالةجؤكماقلةوهم،مسيحييهاعددبحىمصر

!ؤالجامعاتوطلابالشبابفئةعلىيركزونوالخارجالداخلمنالمنصرون

المنطقة،هذهمستقبلصنعجؤالفئةهذهلأهمية،افرلقيابشمالالأقطارجميع
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لأنللعملالخارجإلىوالسفروالجن!مربالمالإغرائهمعبروسطهمالتتصيرهـلتم

.للمغامرةوحباوحماسأتسرعاأكثرالشبابفئة

النتصيرووسائلأساليبمحالجؤنوعيةنقلةهناكأنإلىأيضأونخلصر

-المعلوماتوتقنيةالعولمةعصرمنالغالبفيمستمدةافرلقياشمالأقطارجؤ

الأغانيبعضتوظيفبل،وغيرذلكفضائيةوقنوات)نترنيتمن-أشرناكما

تحولرحالةجؤحماالنصرانيةالىللتحولتدعوأغابالىوتحوللهاالتراثية

المسيحية.فيترغبأغنيةالىصوفيةمسحةذاتمغربيةتراثيةأغنية

تحقيقتستطعلمضراوتهارغمالتبشيرحركةأنإلىأخيرأونخلص

أقطارمواطنيمن(قاطعةبصورةمحدد)وغيرغيومعتبرعددفيإلاأهدافها

اخترقتالحركةهذهأنكونمنيمنعلاهذالحن،المحليينإفرلقياشمال

منمحاولاتهناكوأن،افرلقياشماللسكانوالعقديالاجتماعيالنسيج

الحركةهذهايقافوتحاولحاولت)فريقياشمالأقطار!ؤالسلطاتمنعدد

للاقطار،الاجتماعيالنسيجوتمس،القوميالأمنتحتمندرجةباعتبارها

حالةب!ونهاالحركةهذهتحاربالسلطاتبعضنجدالمقابلفيلكن

أقل.ولاأكثرلاظرفية
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افايقياشاقفيالتنصيا

عثماقأحمدطارق.د:إعداد

البشيرالطيبالوهابعبدد.

العالميةإفريقياجامعة
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إفريقياشرقفيالتنصير

وحصرافريقياشرقبمنطقةالتعرلففيالجغرافيةحتىالمصادراختلفت

فبينما،افرلقياشرقلدولموحدةقائمةعليوالاتفاقفيهاتقعالتيالدول

ياثيوبياوجيبوتيالصومالمثلافريقياشرقدولقائمةفيثابتةدولظلت

وخارجهاتارةإفرلقياشرققائمةحساباتداخلأخرىدولظهرت،وئتزانيا

.والسودانوكينياوموزمبيقوسيشلالقمروجزريوغندامثلوذلكأخرىتارة

يتركزسوفإفريقياشرقالتتصيرجؤحركةرصدفإنعليهواسسادأ

والصومالوجيبوتيواريترلااثيوبياوهيالدراسةحددتهاالتيالدولعلى

ونتزانيا.وكينيا

أبعاد:عدةفيالتتصيروذلكلحركةالمهمةالمناطقمنإفرلقياشرقتعتبر

دينيووزنثقلذاتدولافرلقياشرقمنطقةضمتالدينيبعدهاففي

والشرولإفرلقياالإقليميالمستوىعليدينيةوكبيروخصوصياتمقدر

اليهوديةدخلتهاالتيالدولأقدممنتعتبرفإثيوبيا،العالميوربماالأوسط

للمذهبالمسيحيةالدولأكبرمنأنهابجانب،افريقياجؤوالإسلاموالمسيحمة

جؤالبروتستانتيةالدولأكبرمنفتعتبركينيااما،افرلقياجؤالأرثوذكسي

حركةلقيادةوالمحورلةالمهمةالدولمنإثيوبيابجانبكينياوتعتبرافرلقيا.

خاصة.بصفةآسياغربوجنوبإفرلقياوشرقعامةافرلقياالتتصيرفي

أهمعليومشرفةمطلةإفريقياشرقدول:الجيوستراتيجيبعدهافيأما

النهديالمحيطعلىوالصومالوحينياننزانياحيث،العالميةالمائيةالممرات

،المندبوبابالأحمرالبحرعليواريترياوجيبوتي،جداطوللةبسواحل

والنيلتاناالعالموبحيراتأنهارأهمعلىواثيوببا،عدنخليجعليوالصومال

قرلبةالمنطقةهذهأنكما،النيلومنابعفكتوريابحيرةعلىوكينيا،الأزرق

)الشامالأوسطوالشرقالإستراتيجيةالخليجمنطقةفيالأحداثمناطقمن

الإستراتيجية.(المتوسطوالبحر
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غربمنمهمةدولمجاورةفيتق!إفريقياشرقمنطقةأنبجانبهذا

واليهودية،والمسيحيةالزلديةغلبيتهاوأالسنيةبأقليتهااليمنحيثاسيا

بإسلامهاعمانوسلطنة،الشيعيةواقليتهاالسامقةالسنيةبأغلبيتهاوالسعودية

بأقلياتهاافرلقياوسطدولتجاورالإفريقيعمقهاجؤنجدهاكما.السني

غرلهاوفي،وبورنديورواندايوغندادولفيكماالتقليديةوأديانهاالمسيحية

يحسبوالذيالتقليديةوأديانهالمسيحيةوأقليتهالمسلمةبأغلبيتهالسودان

باغلبيتهامصرالشمالوص!إفرلقيا-شرقفيأنهعلىالشرقيةبتخومهأحيانا

بالمذهبافريقياشرقرفدتوالتيالموثرةالقبطيةالمسيحيةوأقليتهاالإسلامية

خاصةافريقيابشرقومؤثرةقولةعلاقاتذاتبموجبهصبحتأالأرثوذكسي

إثيوبيا.

دينيةصلاتوذاتجداقريبةإفرلقياشرقمنطقةأننجدمهمجانبوفي

ومؤثرةمرتبطةظلتولذلك،الشاموخاصةالأوسطالشرقبمنطقةقولة

إسرائيلعلاقاتمقدمتها!ؤوتأتي،الإسرائيليالعوبىالصراعبأبعادومتأثرة

منطقةيجعلهاالذيالأمرواردترلاواثيوبياكينياخاصةإفرلقياشرقبدول

المسيحية.للص!ونيةمثفنشاط

الفربيةبالدولمرتبطةإفرلقياشرقمنطقةتبدوالدوليبعدهاوفي

ظلالأمرلكيفالحضور،وسياسيةدينيةعلاقاتإطارجؤالمؤثرةال!برى

وننزانيا،اثيوبياوجنوبكينيافيوالسياسيةالبروتستانتيةبابعادهمرتبطأ

والإيطالي،جيبوتيفيوالاقتصاديوالسياسيبالكاثوليكمرتبطوالفرنسي

وبخاصةافرلقلاشرقدولكلجؤمقدرةبأقلياتبالكاثوليكيارتبط

فقدالمسيحيةمذاهبهبكلالبرلطانيالوجوداما،وكينياوجيبوتياريترلا

الىاضافةهذا،ونتزانياوكينياوالصومال!اهـشرلاإثيوبيا!حاضرأظل

المرتبطةألمانيامثلوالاستمماريةالدينيةبأبعادهاغرييةدولوجودخلفيات

.والبرتقالوبلجياوالنرهـلجوهولنداوزلخباربنتزانيا

68http://kotob.has.it



م8002سنةا!يوبيا!الاخرىبالاديانمقارنلاالمسيحيةاحصالياتيوضحجدول

ملاخظال!%اد!برتا!داداأفيا:!ههبأأوالطألفة

ابدئاته1

05--500.005.38ا!لسيحية

%000.035.4255اورثوذكس

-000.008.0304-

04%6.34ةهه.ههبروتستاثت+حاثوليك

/0000346545()سنةالإسلام

صوفيةالغالبية

التقريرفيذكرهمورد)بيتافلاشايهود

نسبة.يلطهملمول!نيهوه+شهود(اسرائيل

بأعدادانهمذ!رفقطهـدلاناتاحياتيين+

يمنكونربماوعليهقليلةتقليديةمحلية

وأنخاصة%أمنأقل

اعطيالتقرير

نسبةمدىالأورثوذحس

فإذا45-04بينيتراوح

النسبةعلىاعتبارهمتم

النسبةهامشفإنالأقل

تدخلأنيمكن%5وهو

المعتقداتهذهفيه

/000.000.77551أالس!انهـث.

8002.eport!ثSource: International Keligious Freedom
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م8002سنةاثيوبيا!الأخرىبالأديانمقارنلأالمسيحيلأاحصالياتيوضعجدول

ملاحظات%ادورر!بةا!ادأوالمذهبأو*الطائفة

بديائةا

%203.824.1518.06لمسيحيةا

نسبةمن%390043136.05أورثوذكس

8.06)انمسيحيين802.496.8

(%بروتستانت

نسبةمن%ا2.0

06)8المسيحيين

بهز(

%847.579.1278.32لإسلاما

نسبةذكريردلم%189.029.36.4التقليديةالديانات

الفلاشااليهودالأصلمينللسكان

ونسبةوالحاثوليك

فهيعددهملقلة

هذةضمنتدخل

النسبة

%ا.272.534.118اخرىواديانمذاهب+

%338.237.85155السحانمجموع

8002Source: CIA, the World Fact Book Encyclopedia
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8002pسنةإثيوبيافيالاخرىبالاديانمقارنلأالمسيحيةإحصالياتيوضحجدول

ملاحطانا%-ايرتر2!ءا!ىح!ادأنمذهيإ-اوإوابطألقة

-س!-.،-!-!!!..،:!-أبدلإلهخ،/"وء

%659.681.5215.66لمسيحيةا

نسبةمن531.461.345.43أورثوذكس

)5.66(المسيحية653.928.51

نسبةمن%3.91+بروتستانت

)5.66(المسيحيةكاثوليك

%928.947.249.03الإسلام

%.746.950.2162التقليديةالأديار

المحلية

%500.221.97001السكانمجموع

8002(Source: World free encyclopedia (Wikipedia

إثيوبيا:فيالمسيحيلأللطوائفالدينيةالخريطلأخلفيلأ

الإثيوبيلأ:الأورثوفىكسيةالكنيسلأ

بل)ثيوبياإلىدخولاالطوائفأقدممنالأورثوذكسيةالمسيحيةتعتبو

طرلقعنمياردية332الميلاديالرابعالقرنحواليجؤوذلكإفرلقياوشرق

.فرومنتيوساشهرمالشاميينالاورثوذكسالمسيحيينبعض

الطوائفأوأكبرالكنائسمنبأنهاالأورثوذكسيةالكنيسةوتوصف

مستولنن:على

علىمتفوقةإثيوبيافيالمسيحيةالطوائفمستويعلىالأحبوأ-

والبووتستانت.الكاثوليك

-nonالأورثوذكسيةالكنائسمستوىالأكبرعلى2- chalcedoniesفي

العالم.كل
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ورائدةمؤسسةكنيسة)ثيوبيةفيالأورثوذكسيةالكنيسةوتعتبر

.الدورهذاتلعبوهيوافرلقيااثيوبيافيللمسيحية

رئيسبتعبينهيقوممصريقبطيالأسقفيةرئيسيمثلمبكروقتومنذ

الإسكندهـلة-كنيسةأساقفة

الحبشةكنيسةبينالعلاقةفيمهمتغييرحدثأم959عامفيلكن

الإس!ندرلةكنيسةبطريركبينالاتفاقتمحيثالإسكندريةوكنيسة

منالحبشةحنيسةأساقفةرئيسيكونأنعلىهيلاسلاسيوالإمبراطور

اثيوييا.جؤالحاثولي!يةالكنيسةبأسقفأسوةالإثيوبيين

الأمهرةقوميتيأتباعمنوسندهاقوتهاالأورثوذكسيةالكنيسةتستمد

الكنيسةتعتبرولذلكالرلف.مناطقخاصةاثيوبياووسطشمالجؤوالتقراي

قلةنجدولهذا،الماضيجؤكانتكمامحافظةإقطاعيةأوإقطاعيةشبه

المدنجؤالأورثوذكسيةالكنيسةتأثيرضعفالىأدىالمتدربينالكهنةوشح

.الشبابوأوساط

علىكافيةتدريببعمليةالقيامهوالإصلاحاعتباراتكانتولذلك

المقدسةالثالوثلاهوتوكلية،المقدسةالثالوثكليةبتأسيسبدأتالكهانة

ومركز،حاليأأباباأديسجامعة،سابقأهيلاسلاسيجامعةكليات،حد

العالمي.الكنائسمجلسبإنشائهاقاموقدزاويبحيرةتدرلب

الكنيسةللكنيسةالمباشرالإشرافتحتمحليةمدرسة463.1حوالي

الإثيوبية:الكاثوليحية

جؤالمسيحيةالطوائففيالمبكرالدخولحيثمنالثانيةالمرتبةفيتأتي

احمدالإماموحرحةثورةلوقفالبرتقاليةبالمساعداتدخولهاوارتبط)ثيوبيا

الإرسالية،ارساليةأولحضورشهدتحيثعشرالسادسالقرنجؤحران

الروحانية.الكاثوليكيةللدعو-أم555عامفياليسوعية
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ال!اثوليحيةالمسيحيةمنوالفعالالنشيطالجزءأنبالاشارةوالجدير

العددحيثمنكذلكبل،الانفصالقبل)ريترلافيأسمرافييوجدكان

عدممنالرغمعلى-إرشرلاجؤالكاثوليكيةالعطمىالفالبيةكانحيث

واحدإكليروس!المسيحيةالطوائفجميعيضعإثيوبيكنائساتحادوجود

المسيحيةالطوائفأوالمذاهببقيةعنتميزتالكاثوليكيةالكنيسةأنالا

المذاهببمسئوليةيقوماسقفيكهنوتانشاءمنتمكنتبأنهاالأخرى

عنمسئولةأبابااديسجؤأبارشيةأوأسقفيةوعملاللاتينيةالكاثوليكية

الإثيويية.المسيحيةالمذاهب

وتمددهاانتشارهافيعانتالكاثوليكيةالمسيحيةأنالىالإشارةتجدر

نتيجةالأورثوذحسيةالكنيسةمنوجدتهاالتيوالمحاربةالمضايقاتمن

وذلكوارسالياتهاالكائوليحيةالكنيسةارتكبتهاالتيالتارلخيةالأخطاء

تارلخيتين:فترتينخلال

المذهبفرضحاولتعندماعشرالسادحماالقرقفي:الأولى

الأرثوذكسي.المذهبإزاحةومحاولةالدولةعلىوالسيطرةالكاثوليكي

ومحاولةلإرلترلاالإيطاليالاحتلالأتتاء4191-3691حوالي:الثانية

الكاثوليحيةالكنيسةأنولخدإريتريا.عليالكاثوليكيةالهولةفرض

وهيالاجتماعيةوالخدماتالتعليمتتميةمجالجؤمؤسسةبإسهاماتقامت

إثيوبيا.فيالمسيحيالتتصيرتخدمكلهاووسائلمجالات

إثيوبيا:فيالبروتستانتيةالكنيسة

هوإثيوبيافيبروتستانتيوجودأولأنالىالعالميةالمسيحيةموسوعةتشبر

التيالبروتستانتيةأتباعأقإلىالموسوعةوتشير،1866عامالسولديةاللوثرية

السودانارساليةالىادارتهاجؤتتبعحانتالإنحيليةالحياةبكنيسةبدات

بروتستانتية.طائفة!أكبرالداخلية
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تمولكانتالثمانينياتعصرحتىاثيوبيافيالبروتستانتيةال!نيسة

ونشرطباعةومركزمستوصف25ومستشفيات6وعددمدرسة343حوالي

اثيوبية.وطنيةإرساليةوجمعية

35حواليفيوتعملنتشطالبروتستانتيةالحنيسةأنإلىالإشارةتجدر

،وميتو(wollamo)ولامومناطقجؤلهاعملوأقوىإثيوبيا!مختلفةمنطقة

Ometo)إثيوبيا.غربجنوبفي

Mekaneالإلخيليةالكنيسةهياللوثريةالكنيسةوأجسامجيوبوأهم

Evangelical churchئاyosusالثانيةالمرتبةجؤوتأتي،المسيحمسكنكنيسةأو

قبلالأرشرلةالإنجيليةالكنيسةهيوالثالثة،الإنجيليةالحياه!نيسةبعد

مسكنكنيسةأنأخرىومصادرالموسوعةوتوحد،أم399فيالانفصال

نواةهناكولكنإثيوبيا.غربمناطقفيونفوذقوةلها(يسوع)محانالمسيح

اثيوبيا.شمالفياخرىومناطقأباباأديسفيالكنيسةهذهلعملمهمة

الحنيسةمنالمباشرالدعمتتلضالكنيسةهذهأنإلىالإشارةوتجدر

والنرويجوألمانياالأمرل!يةالمتحدةالولاياتمنالمختلفةارسالياتهاعبراللوثرلة

وألمملندا.والدثماركوالسولد

التنصير:وفرصإثيوبيالمحيوالسلطة(المسيحية1نيةالنصرا

إثيوبيا!ك!والسلطةالكنيسةبينالعلاقةوجذورتاريخوفهممعرفةتبدو

ومنذتاريخيأ،بينهماالحاليةالعلاقةتفسيرثمومنوفهم!لعرفةوأساسيمهم

الكنيسةارتبطتالميلاديالرابعالقرنجؤأكسومممل!ةعهد

تمحتىالعلاقةهذهواستمرتالإثموبيةالمملكةأوبالدولةالأورثوذكسية

ودستور،هيلاسلاسيعهدعلى0391لإثيوبيادستورأولبموجبتقنينها

مؤسسةهيالأورثوذكسيةالكنيسةأنصراحةموادهنصتوالتيأ559

أساقفةرئيسأنوذكرت()127-126()الموادجؤالإثيوبيةالإمبراطورلة

بواسطةبالانتخاباختيارهميتمالأساقفةوكلالأورثوذ!سيةالحنيسة
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بواسطةمصدقةالانتخاباتوهذه،المنتخبالأكليروسالمجمععضاءأ

أيضأ.الانتخابحقلهوالذينفسهالإثيوبيالإمبراطور

أصلهاتكولمروحيأمستقلةالأورثوذكسيةالحنيسةأنهـلذكر

نفسها.الإمبراطورلةأوالدولةمنمدعومةذلكبرغمأنهاإلا(للدولة

ووصولهيلاسلاسيامبراطورلةسقوطأعلنتم7491عامبحلوللكن

بانتيتيفريبقيادةاثيوبياحكمإلى(العسكرية)اللجنةالديرقحكومة

دولةإثيوبياإعلاقوتمام769جؤمنقستوعلىاستقرارهاوأخيراعندوموأمان

إثيوبيافيوالسلطةالحنيسةبينالعلاقةجؤمتغيراتأولوحدوثعلمانية

وكل،الدولةعنالكنيسةفصليعنيوالذي،الدولةعنالدينفصلبإعلان

اللينينية،للماركسيةالجديدةالعسكرلةالحكومةتبنيأعقابفيذلك

الذيالتاميمقراربإعلانأيضأالكنيسةتاثرتوالتأثيرالتفييوهذاوبجانب

جؤالكنائسواعلانتوضيحبجانبالزراعيةأراضيهاالكنيسةبموجبهفقدت

لميزانياتها.الطوائفكل

نطامأنالأورثوذكسيةوبخاصةالإثيوبيةالكنسيةالطوائفوترى

الإسلاميةالدولمعللمسيحيةومواجهاتعداواتخلفالماركسيمنقستو

وليبيا.والصومالومصرالسودانمثلالمجاورةخاصة

الأغلبيةذاتإريتريامستقبلهوتخشاهماأكثرالكنيسةوكانت

نزاعوميلادارلترلاواستغلالانفصالهيالنتمجةكانتوقد،الإسلامية

والمسيحيةللدولةكمهددالآنحتىوالمستمرم8991عامجديداهـلترياثيوبي

البلدين.في

أوضاعجؤالمؤثرةالتغييراتلحلقةوالمكملالمهمالتقييمأنويبدو

البروتستانتيةالأخرىالمسيحيةالطوائفوبقيةالأورثوذكسيةالكنيسة

جؤللسلطةثاعثأث!3نظاموصعودمنقستونظامسقوطهووالكاثوليكية

قشاوي.ملسبقيادةإتيوبيا
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جؤالمواصلةإعلانهوعليهاوأثرتالكنيسةطالتالتيالتغييراتواول

لغويةفيدراليةتتضمنالتيالعركيةالفيدراليةنظامياعلانالدولةعلمانية

وثقافية.

والسلطةالكنيسةبينالعلاقةأركانأولمنقسقوعهدجؤسقطتفإذا

وإبعادهدمكانفشاويملسعهدففي.السلطةعنالكنيسةفصلوهي

الأمهري.والعرقالأمهرلةاللغةوهيالأخرىالأركانبقية

نابالسلطةالأورثوذكسيةالكنيسةعلاقةيعكسآخرتطوروفي

تكاقؤبلجنةسميفيماممثلةالمقدسةأكسوممدينةفيالمحليةالسلطات

السماحبعدمالاتحاديةالحكومةوسياساتتعليماتألغتشاIASCالفرص

مسا!د،لبناءأرضلتخصيصالطلباتكلورفضمساجدببناءللصسلمين

والمبانيالبيوتلبناءأراضيعلىالحصولقرارعلىالمسلمونحصلأنهبرغم

دلك.فيتفصللمالاتحادبةالح!ومةالآنوحتى،ام59!منذاكسومجؤ

قدرةعدمفياستيا!االبروتستانتيةخاصةالكنائسبعضأبدت

اعادةالىالموصلمنشاثرهأص!الفرصتحافؤلجنةبواسطةالحكومة

مس!نوكنيسةنايتمينووكنيسةكرتسوسمسرتكنيسةممتل!ات

1991-7791منقستونظامأكماءفقدتهاوالتيالسبميةوالكنيسةالمسيح

المسمشفيات.من!اكمينالسبينكنيسةواستعادتحكومتهمنبالمصادرة

المسيحي/الصراعاشكالمنشكلأيع!سآخرمستوىوجؤ

للحكومةشكوىالأورئوذكسيةالطائفهقدمت،بالسلطةوعلاقتهالمسيحي

المسئولينتستهدفالتيوالجسديةاللقظيةالمضايقاتبسيبالبروتستانتضد

الحمايةبطلبالأورثوذكسيةوتقدمتالضحاياالكنائسوأعضاءالدينيين

المقدسةالأياميحترموالمالبروتستانتانوقالت،المحليةللسلطات

والتتافسالصراعمدىيعكسهذاولعل،الجماركورسومللاورثوذكس

.والدنيويالديني
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منالبروتستانتيةتسكتالمسيحيالإسلاميللصراعأخرىصورةوفي

التيوالجسديةاللفظيةالمضايقاتوحذلكبهاللاستخفافالمسلمينمحاولات

منالمحليةالسلطاتمنالحمايةأيضأوطلبتالمسيحيينمنعددضحيتهاراح

المسلمين.اعتداءات

الىوشكواوالبروتستانتالمسلمينوزعاماتقياداتتقدمتالمقابلو!

واظهارللتمييزوممارستهاالفرصتكافؤلجنةتقصيرالاتحاديةالحكومة

الديني.المجتمعءتهيجايسببذلكوأنهيمنتها

تحولنمبادرةالإقليميةوالسلطاتالعدلوزارةمظلةتحتتكونت

منأعضاوهاهـلتكونالأديانبينالسلامبناءلدعمحكوميةغيرمنظمة

بينالفرصتكافؤلجنة:أهمهاكبوىدينيةومؤسساتالبلادزعماءقيادات

يأوجودعدمهـللاحظالبهائيوالمركز،الإلجيليةالكنيسة،الإثيوييين

الأرحانهدمتقدوالمنظماتالمؤسساتتكونوبذلكالمسلمينمنأعضاء

)السلطة-وهيإثيوييافيالأورثوذكسيةالمسيحمةعليهاتعتمدالتيالأربعة

محركاتصعوديعنيوهذاالأمهرلة(القومية-الأمهرلةاللخة-المسيحية

طريقهاالآنأخذتقومياتبواسطةالأربعةالأركاقهذهتملاجديدة

والبروتستانت.الإسلامنجدالدينوفيوالأوروميةالتقراولةهيللمنافسة

واحتفظالرئيسبمنصبطفرواقدالبروتستانتالأوروموأنولذكر

علىالمسلمونيحصلولمالوزراءرئيسبمنصبالأورثوذكسالتقرايدائمأ

المنافسةبأنمؤشرأيعطيالذيالأمرالكبيرةالقياديةالمناصبمنأي

وهيإثيوبيافييستمرانسوفوالعرفالدينمحركيعلىاسنتاداوالصراع

فيها.والأديانالمسيحيةومستقبل)ثيولماالنتصيرفيحركةفيمؤثرةأشياء

نصقدالدينوعلمانيةواللغولةالعرقيةالفيدراليةأقبالذكروالجدير

للحريةالدوليالتقرلرويشيرأم599لعامEPRDFحكومةدستورعليها
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)بمختلفالمسيحيةبينالعلاقةأشكالآخرالى8002لعاماثيوبياجؤالدينية

التتصيرحركةعلىتؤثرانيمكنوالتيطوائفها(

وال!نائسالدينيةالجمعياتتسجيلالإثيوبيةالح!ومةأعلنت

التسجيلتجديدولجبالحكوميةغيرالمنظماتمثلمثلهاالدينيةوالمؤسسات

نأالإتيوبيةالإنسانحقوقمنظمةوترى.سنواتثلاثكلالعدلوزارةلدى

الأدياناوضاعلمعالجةالحكومةمنتحسنأوتقدمعدميعكسالشرطهذا

الإنجيليةوالزمالة،بروتستانتيةكنائسالتحديدوجهوعلىالجديدة

عنتختلفبطرلقةوتعاملتوضعأنتطالبوكلها،الكاثوليكيةوالكنيسة

معفاةدينيةموادواستيراد،الشمجيلتسهيلخاصة،الحكوميةغيرالمنظمات

الدين.لرجالالدخولتأشيراتعلىالحصولوسهولةالضرائبمن

الأراضيباستخدامالدينيةللجمعياتسمحتالإثيوبيةالحكومة

أنهاإلا،مجاناوالمقابروالمستشفياتوالمدارسللكنائسالحكومية

للمصادرةخاضعةبأنهاالدينيةوالمدارسالمستشفياتمسألةجؤاستدركت

علىللحصولالمس!حيةفيهابماالأديانكلوتسعى،وقتأىفيوالإغلاق

الجمرحية.الرسوممنالإعفاءقرار

البووتستانتيةالطائفةاشتكتبالسلطةالمسيحيةالأقلياتعلاقةاطارجؤ

دينيةلمواقعح!وميةأراضيتخصيصجؤضدهاالتمييزممارسةمن

منالمعاملةجؤالمساواةعدموأفادت(إلخ...مستشفيات-مدارس-)كنائس

منمحرومينمازالواأنهمالإنجيليونالقادةهـلرى،المحليينالمسئولينجانب

.الفرصتحافؤبلجنةيسميمامعاملةمنولشتكونالأراضيتوفلع

التنصير:وفر!!إثيوبيافيوالسلطةالإسلام

لأول()الحبشةإثيوبياواستقبالإثيوبياجؤللإسالضمالمبكرالدخولبرغم

الأورثوذ!سيةالمسيحيةبالسلطةالإسلامعلاقةظلتإسلاميةهجرة

تميزمنالعلاقةبهبدتمابرغموالتوتراتبالصراعموصوفةالحاكمة
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البلاطبقيةأنالمصادرلذحرهماولكن،النجاشيعهدعليوتسامح

للمسلمين.النجاشيمعاملةعنغيرراضكانالمسيحيالملكي

الخارطةويغيروجهحاكمةسلطةيصبحأنللإسلاميمكنكان

جرانأحمدفتوحاتحلقةاكتملتقدكانتإذالإثيوبياوالدينيةالسياسمة

البرتغاليينلتحالفنسبةولكنالتاريخمساروتغييرعشرالسادسالقرنجؤ

تارلخجؤالإسلاميةالثوراتأقوىمنواحدةعلىالقضاءتمالكنيسةمع

اثيوبيا.

ولذلك،اثيوبياجؤالمسيحيةعلىخطيرمؤشربمثابةالثورةهذهكانت

السبلبشتىالإسلاممحاربةفيالمسيحيةالسلطةونتبيهإيقاظعلىعملت

التتصيروسائلأهممنالسياسيةوالمحاربةالعسكريةالمحاربةكانتولذلك

منليكوالإمبراطورءالأمراعهـداللاحقةالإثيوبيالحكمفتراتحلفي

ومنقستو.وهيلاسلاسيوثيدروس

كانت!انأ199جؤبدأتمنذالتيالحاليةالحكومةعهدجؤأما

تعتبرأنهاإلا،الوزارلةالحقائبوأغلبالوزراءورئيسللرئيسمسيحيةبقيادة

الح!وماتكلمن)ثيوبياجؤوالمسلمينالإسلاممسألةمعتعاملمنأفضل

السابقة.الإثيوبية

فصلم5991جؤالدستوراعلانبمجردللإسلامالعداءحدةخفتفقد

فيوالسياسةالسلطةوتوجيه،السلطةعنالكنيسةوابعاد،الدولةعنالدين

منوغيرهاالدينحريةعلىالإثيوبيالدستورنصوقدظاهرلأ.ولوإثيوبيا

بحرية.الدينممارسةجؤعامبشصلساهمتالتيوالقوانينالسياسات

الصعبمنيصبحتارلخيابالسلطةالكنيسةعلاقةبحكملكن

ال!نيسةبإبعادوالقولالاعتقادأووحليةمطلقةبطويقةعمليأانفصالهما

كليابعاديعنيهذالأن،اثيوبياجؤالسياسيةالحياةمنكليأالأرثوذكسية
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المسيحيالدوليللمجتمعوابعادوالتقرايالأمهرة:تارلخيتينقوميتينلأهم

افريقيا.فاتيكانإثيوييافييرىالذي

الحاكمةبالسلطةالأرثوذكسيةالكنيسةعلاقةعلىيدلمؤشروهناك

ماوكثيراالتقرايفيليكونالأساقفةرئيستعيينعلىالإصراروهوالآن

المسيحيينمنمعارضةيجدالأمروهذا،ذلكفيالمسيحيالمجتمعيمحدث

.الأخرىالمسيحيةالقومياتوبقيةالأمهرة

المسيحيةبقيادتهاالإثيوبيةللحكومةالمسيحيةالتوجيهاتتبدووعليه

حساباتهاوتأتي،وقائمةموجودةالأرثوذكسيةالكنيسةبسياساتالموصولة

الإطار.هذاجؤالإسلاممع

الأعلىالمجلسالحكومةأسستالإسلاممعللتعاملسياستها)طار!

ولهأباباأديس!الرئيسمركزءم8991عاماثيوبيافيالإسلاميةللشئون

والجمعياتالإسلاميةالأنشطةكلبمتابعةليقومإثيوبياأقاليمحلجؤفروع

مادائمأالح!ومةأنالمسلمينمنكثيويرىولكنالإسلاميةوالمنظمات

غيرفاعلأنهالكئيوونيرىولذلك،إدارتهفيضعيفةشخصياتبتميينتقوم

والمسلمن.للإسلامالمطلوبيقدمولا

ولجب،الإسلاميةالجمعياتتسجيلالإثيوبيةالح!ومةوتشترط

تقديميجبالتسجيلوعند،العدلوزارةلدىسنواتثلاثكلالتجديد

قائدهولةبطاقةمنونسخةالتتظيملقائدالذاتيةوالسيرةالأساسيالنظام

منيمنعهاوالذيالقانونيةالصفةإنكارلىإيوديبياناتأيوحجب،المنظمة

المحكمة.في!املةمشارحةأيأومصرفيحسابفقح

فإنمنهالإثيوبيةالحكومةوموقفالإسلاميالتعليميخصفيما

التعليميعنيأنهعلىالدولةعنالدينلفصلالدستوريالنصتفسرالحكومة

خاصة،أوعامةكانتسواءالمدارسفيبهمسموحغيرفهووبذلك،الديني

08http://kotob.has.it



ذاتذلكفيبماالأنديةبتشكيلوالسماحالمساجدفيالقرانبتدرس!وتسمح

الديني.الطابع

المواقفلبعضم8002لعامإتيوبياجؤالدينيةللحرلةالعالميالتقرلرأشار

علىوتؤثرالإثيوبيةالسلطةمعالمسيحيةالإسلاميةالعلاقا!تمتصالتي

اللفظيةالإساءاتمنالأرثوذكسيةالكنيسةشكتحيثالتبشير،حركة

أنهذلكا!لسلمونفسرالمقابلوفي،اثيوبيامناطقبعضجؤللمسلمينوالجسدية

فيوالفليانالهجانتسببالتيالضرصتكافؤلجنةوسيطرةهيمنةنتاج

الدينية.المجتمعات

من25المسلمونهاجم7002أكتوبر16يوم!أنهالىالتقرلرهـلشير

sekaفيالمسيحيةالأسر yuyuالقبضالسلطاتألقتأمنزلأ،2تدميرلىإأدى

ومحاكمتهم.المهاجمينعلي

بمهاجمةالمحليينالمسلمينمنمجموعةقامت9002Xفبراير2يومو!ص

أوروميامنطقةجؤإثيوبياغرب!أرسيمنطقة!بروتستانتمسيحيين

وتم16لعددخطيرةواصاباتواحدشخصمصرععنالاعتداءاتوأسفرت

ثلاثةعلىالمؤبدبالسجنفحكمواللمحاكمةوقدموامسلمينأربعةاعمقال

للأخر.سنواتو4

الأحداثهذهمنالغربيةالمنطقة!الحكوميينالمسئولينموقفكان

منالسنوكباروالمسيحيينالمسلمينللزعماءاجتماععقدإلىدعتأن

لهمرسالةوتوجيهالحادثوقعحيثنينسيبومنطقةجؤchebiمناطقسحان

هذهمثللتجنيبالمجتمعأفرادونصحت،الدينيالتسامحأهميةعلى

المستقبل.فيالمواجهات

دفعالذيالأمرالإسلاميةللأصولمةتعتبرتتاميالأعمالهذهأقولبدو

تزايدمنوخوفهقلقهيبديأنإثيوبيافيايإسلاميةللشئونالأعلىالمجلس

زعموقد،ائيوبياجؤالمسلمةالجاليةوسطالوهابيةللسلفيةالخارحيالنفوذ
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تمولهاالتيالهئاتخلالمناثيويياالىتدفقتأموالأهناكأنالمجلس

تأثيرالإسلامبشأنالقلقيثيرمماالح!وميةغيرالمنظماتوبعض،السعودية

إثيوبيا.عليالخارجي

م8002سنلأجيبوتي!الاخرىبالاديانمقارنةالمسيحيلأاحصالياتيوضحجدول

!لمجلأ/جظإلألح%%ابئ!نمي!واب،:إلنبب11الكئاف!ااواألملأهثها!3ايطإثمةأ

أ%0066+بروتستانت+روم)حاثوليكالمسيحية

يهوهشهود+أقباطاثيوبيين8أورثوذكس

(الخارجفيمولودينبهائيين+

%004.65399()سنةلإسلاما

%000.066155السكانمجموع

8002.Source: International Religious Freedom Report

م8002سنلأجيبوتي!الاخرىبالأديانمقارنلأالمسيحيلأاحصائياتيوضحجدول

ملاحظات-كا%اد2!ببةا!ادااوالمذهمبوا14الطائفة0

الديانة

6%639.03لمسيحيةا

%290.48549لإسلاما

%550.516001السكانمجموع

8002Source: CIA, the World Fact Book Encyclopedia
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م8002جيبوتيفيالاخرىبالاديانمقارنةالمسيحية)حصا!ياتيوضحجدول

ملاحظات%النصبةالتعدادالديانةاوالمذهباوالطائفة

6%666.26المسيحية

%774.41749الإسلام

%044.444001السكانمجموع

8002(Source: World free encyclopedia (Wikipedia

جيبوتي:فيالمسيحيلأللطوأئفالدينيلأالخريطةخلفية

جيبوتي:فيالكاثوليكيةالكنيسة

الاستعماربوجودجيبوتيفيال!اثوليكيةالمسيحيةوجودارتبط

1888عامجيبوتيميناءببناءارتبطتمرحلةاخروحتى1862منذالفرنسي

العربال!هنةبعضطريقعنجيبوتيإلىالكاثوليكيةوصلتوقد

Vicariate of Arabicذاتجيبوتيفيالكاثوليكمةبدأتوقد.1883عام!ؤ

فيتتصيبهتمالذيجيبوتيواليأنذلكإلىيشيو،السلطةمنواعترافصلة

فيالكاثوليكيةوتطورت(الأورومو)الجالابرسوليةموصولاكان1491

البحر،منطقةكلفيمسؤولةصبحتأالتيجيبوتيأبرشيةبإنشاءجيبوتي

جيبوتي،فيالمسيحيةالطواثفأنشطمنالكاثولي!يةالنيسةوتعتبر

منأتباعتجندأناستطاعتالتيالوحيدةالكنيسةالتارلخذلكحتىوتعتبر

حواليالكاثوليكعددوصل0791عاموفي.المحليينجيبوتيسكان

الصوماليينالس!انمن06وهالفرنسيينأمنعضو)55505ا000.1

.أبرشيات5الفترةتلكجؤوللكنيسة(.المتوسطالطبقةمنأغلبهمالأصليين

جيبوتي:فيالأرثوفىكسيةالكنيسة

منجيبوتي!الأورئوذ!سالمسيحيينوالأتباعالمجتمعيمكون

اليهمانضم،الأورئوذكسوالإثيوبيينالأورثوذكسايإغرلقهمامجموعتين

الجيبوتيين.الأورتوذكسمتأخروقتجؤ
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جيبوتي:فيالبروتستانتيلأالكنيسلأ

ويؤرخجيبوتيفيالبروتستانتيةللمسيحيةفقطواحدجسمأوجيبهنالك

وهيالثانيةالعالميةالحربمعجيبوتي!ؤالبروتستانتيةالكنيسةلبداية

جدأقليلينوأعضاءأتباعوتعتبرذاتالفرنسيةبالكنيسةادارتهاجؤمرتبطة

.والألمانالفرنسمننالأوروبمشمن

التنصير:وفرصجيبوتيفيوالسلطلأالمسيحية

الكنيسةوخاصةجيبوتيفيوالسلطةالمسيحيةبينعلاقةتوجدتارلخيا

الموسوعةفتشير،الفرنسيالاستعماريالوجودفترةأثماءوذلكالكاثوليكية

7691جيبوتيعلىالقرنسيةالحمايةتارلخحتىأنهالىالعالم!ةالمسيحية

فرنسا،!التيكتلكالدينيةبالحريةموتبطةشرعيةقوانينهنالككانت

وصلتبل،الحكومةمن)عاناتتستقبلالكاثوليكيةالمدارسوكانت

الكاثوليكيةالأبرشيةبينرسميةاتفاقيةوجودمستوىالىالعلاقة

فيللعملالممرضاتمنلحددبموحبهاسمحت،جيبوتيفيالمحليةوالحكومة

البرامجببثتسمحالجيبوتيةالحكومةوكانت.الححوميةالمستشفيات

والبروتستانت.الكاثوليكبينبالساوبأحديومكلفيالمسيحيةالدينية

التنصير:و!رصجمب!!طفيوالسل!ة)الصمميحيا(النصرافية

الدينحرلةعلىينصجيبوتيدستورفإنالقانونيالوضعحيثمن

الدينممارسةفيعامبشكلساهمتالتيوالسياساتالقوانينمنوغيرها

منسواءالاعتداءمنالحقهذاالقانونيحميالمستولاتجميعوعلي،بحرلة

خاصة.جهاتاوالحكومة

دينالإسلاماعلانبرغمأنهم2!ههلعامالدينيةالحرلةتقرلرويشير

يختارونالذينأولئكعلىعقوباتأيتفرضلاالجيبوتيةفالحكومةالدولة

لتساهلمنهاشارةفياخرىدياناتممارسةأوالإسلاميالدينتعاليمتجاهل

كالمسيحية.أخرىمذاهبأوأديانانتشار)مكانيةفيالحكومة
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معالجيبوتيةللحكومةدبلوماسيةعلاقاتوجودإلىالتقريرهـلشير

نأيمكن،جيبوتيةكاثوليكيةعلاقاتوجوديؤحدالذيالأمرالفاتيكان

الكنيسةوأنخاصة،ال!اثولي!يللانتشارفرصولفتحتعؤز

أتباعتجنيدفيلخحتالتيجيبوتي!الوحيدةالكنيسةتعتبرالكاثوليكية

.كبيرةبصورةالمحليينالسكانمن

القانونلأنالمسلمينلغيرمدنيةمحاكمالشرعوضعللقضاءبالنسبة

هوالمدنيالزواجلذلك،الإسلاميةوالشرلعةالمدنيالقانوقمنمواديضم

دينيةمراسمللمسلمينيشتوطلأنهالمسلمينغيرللاجانبفقطبهمسموح

الشريعة.لقانونوفقأإسلامية

الإسلاماعمماكهبعدالامسلمهمنبالزواجالمسلملغمرلسمحلاالمانون

.الأسرةقانونمن23للمادةوفقا

الحكومةفإنعملهاوامكانيةالمسيحيةالمنظماتلتسجيلوبالنسبة

وزارةالىيقدمطلبطرلقعنذلكيممالسمجيلتوددينيةجماعةأيأنقررت

المجموعة.هذهفيبالتحقيقتقومالتيالداخليةوزارةجانبالىالخارجيةالشئون

يسمحالأجانبوالمبشرلنالدينرجالأنالىالدينيةالحرلةولشيرتقرير

الخدما!علىتركزوالتيالدينيةالكتبوبيعالخيريةالأعمالبأداءلهم

لهاالمرخصالأجنبيةالإرسالياتأنالىوأشار،والصحةالتعليم!الإنسانية

العامة.المدارسفييدرسلاالدينأنمدارسلغتحالح!ومةقبلمن

للعملشرعيةنافذةيفتحالكتبوبيعبالعملالتصريحهذاولعل

مصراعيه.علىالتتصيري

ضدقانونيحظرهناكليسأنهيؤكدالتقرلرأقأ!ثرذلكيؤكدوما

الإس!رمية.البلدانبعضفيهوالننصبركماالتبشيرأو
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النشاطتمنعوالعاداتالاجتماعيةالمعاسرأنالتقرلرفيوردلكن

الإرسالياتوأن،المسيحيةالجماعاتبهتقومالذيوالتتصيريالتبشيري

مسيحي.مرئيعلنينشاطجؤتدخللاالنصرانية

الطوائفممثليبعضلاحظوالمسيحيةالإسلامبينالعلاقاتاطاروجؤ

بعضبإلقاءافاداتتجاهالمسلمالمجتمعفيوالكراهيةالعداءفيقلادةالمسيحية

تزايدمنالمسيحيينقلقمنزادالذيالأمر،الكنائسعلىالحجارةالأطفال

تأثيرذلكمنقللجيبوتيءالحكوميينالمسئولينموقفأنالا،العداءهذا

.واحترامتسامحهناكأنلىاوأشار

الحكومةهوانحكوميةمسيحيةعلاقاتوجودالىيشيووما

السنويالاحتفالبتتظيمالرومانيةالكاثولم!يةللكنيسةسمحتالجيبوتية

رمضانفييتلقىالإسلاميةالشئونوزيروأن،المسيحيةالكنائسسائرمع

)المسيحية(.الأخرىالدينيةالطوائفرؤساءمعيجتمعوأنه،الباباتحيات

التنصير:وفرصجيبوتيفيوالسلطلأالإسلام

إلىالإحصاءاتأكبرفيتصلالتيالساحقةالإسلاميةالغالبيةبحكه

الدولةدينأنعلىينصالجيبوتيالدستورفإن%49الىأقلهاوفي99%

.الإسلامهوالرسمى

لغيرالمدنيالقانونبجانبالإسلاميةالشرلعةعلىينصالجيبوتيالقانون

علىتبعاولاالأسرةومحكمةالأسرةبقانونسميماوهناك،المسلمين

أخذمنلهالابدالإسلاميةوالجمعياتبالمنظماتيتعلقفيما.فقطالمسلمين

والداخلية.الخارجيةالشئونوزارةلدىبالشمجيلالشرعية

لاولكنالمسلمينأنشطةترصدالإسلاميةالشئونوزارةأنالتقرلرهـلذكر

كلفيالسلطةالإسلاميةالشئونوزارةولملك،الدينيةالممارساتمنتحد

،(والتعليمالترييةوزارة)معالخاصةالدينيةوالمدار!،المساجدفيهابما،المسائل

للدولة.الإسلاميةالعامةالتوجيهيةالمبادئوكذلك،الدينيةوالمناسبات
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عامجؤالأعلىالإسلاميبا!لجلسيسمىماالجيبوتيةالحكومةأنشات

بشانالمشورةبتقديم!مكلفو!و،الإس!وميةالشئونلوزارةيتبعم4002

المنظماتجميعنسقعنالمسئولأنهكما،الدينيةوالاهتماماتالقضاياجميع

جيبوتي.فيغيرالحكوميةالإسلامية

المسئول!نلكن،المسمحمنضدإسلاممةعداوا!وجودالممرلرأورد

أنالتقرلرولذ!ر،دينيتسامحوجودكدواوأشأنهامنقللواالححوميين

جانبجؤالإسلاميةالأصوليةجؤالارتفاعيعزونالمعتدلينالمسلمينالدينرجال

الوهابيةالسلفيةأنالىاشارةفيوالمحليةالدوليةالإعلاموسائلالىمنه

والمدارسالسعوديةجؤالخريجينعددوتزايد،المدارس!مستوحاةالسعودية

تتدخل!لاالجيبوتيةالحكومةأنوبرغم،والخارجاليمنجؤالإسلامية

التقاليدانترىالإسلاميةالشئونوزارةأنإلا،الأجنبيةالمناهجننظيم

فيالمتعلمينالعلماءعلىتاثيرلهايكونانيجبالمعتدلةالمحليةالإسلامية

.الخارج

كثيرايؤثرالصوماليالعنصرخاصةالعشائرلةأنإلىالتقريرهـلشير

الدين.منأكثرحاكمةالعشيوةوأنالدينيةالفردحياةعلى

م8002الصومالثالاخرىبالاديانمقارنةالمسيحيةاحصائياتيوضحجدول

المذهبأوالطائفة
ملاحظات%النسبةالتعداد

لديانةااو

ا!لوسوعةفينهاثيأذكرهايردلمبدونبدونالمسيحية

الىفقطالموسوعةشارتابدونبدونالإسلام

الأعدادالىالإشارةبدونالإسلام

سنيبأنهووصفتهوالنسب

%170.832.9155السكانمجموع

8002the World Fact Book Encyclopedia!؟مأص:Source
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:الصومالفىالمسيحيلأوالطوائفللمدأهىالدينيلأالخريطلأخلفيلأ

وجودهناكأنالا%أ55اسلاميةدولةبأنهاالصومالعنيعرفمابرغم

إرثلأنهالحسبانفييوضعأنيجبالمسيحيةالطوائفمنلعددتارلخي

والسياسي،الدينيالصومالمستقبلفيومؤثرمهمفيصبحقلوانتاهـلخي

الكاثوليكيةالحنيسةوجودالىالعالميةالمسيحيةالموسوعةوتشير

كالآتي:وتفصيلهاوالإنجليكانيةوالبروتستانمية

:الصومالفيالكاثوليكيةالكنيسلأ

إلىالصومالفيالكاثوليكيةالمسيحيةالإرسالياتوجودتارلخيرحع

005حواليانتماءمعالأجانبمنوأعضاعصاأتباصاوكانأ881حوالي

للصومالالمحلالونالايطاليوقومئل،م9691جؤالصوماليينمنكاثوليكي

الصومالفيالاحتلالوقتاقامتهمفترةاثماءالأجانبمنالكنيسةعضولة

نتيجةالإيطاليينالحاثوليكالمسيحيينهؤلاءاجلاءتموقد،هناكوعملهم

الىأدىالأمرهذا،الايطاليالاحتلالانتهاءعقبوالوظائفالأعمالصوملة

السريعالاضمحلالوبدايةالحاثوليكيالنفوذقوةوئتاميسيطرةنهاية

عملفيالكاتؤليكيةالكنيسةوفشلتالكاثوليكيالمسيحيللمجتمع

!انت7291وحتىالصوماليللمجتمعوالخاصةالاجتماعيةالخدمة

23وحوالي7491(عام)توفيأسقفبواسطةتدارالكاثوليكيةالكنيسة

sitters(4)كاهنأ ( 85 ) brothers.

يقضيقانوناالصوماليةالح!ومةأصدرت7291أ!توبر21!

ومؤسساتوالمطابعوالكنائسوالمعاهدالمدارس!الكنيسةعملبوطنية

.أخرى

إلىالصومالفيالكاثوليكيالوجودأعدادتراجعتا759عامبحلول

هنديا،03،مخطفةدولمندبلوماسيأ05،ايطاليأ050.1)شخصأ006.

(.المختلفةالصومالأنحاءعلىموزعينصومالياكاثوليكيا047والبقية
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الوطنيةالسياساتنتيجةالكاثوليكيةالكنيسةأوضاعتأثرت

ولكن!،ارساليةمحطات7أغلقتالسياسةلهذهونتيجة،)الصوملة(

وبعضالكتدراثيةمثلالمسيحيةالمصالحالحكومةتلمسلممقديشو

الكنيسة،ادارةتحتكانواصوماليتينومدرستينالأبرشيةوبيوتالكنائس

كيسمايو،MarkaماراكاAfgoiأفقويمناطق!ال!نيسةظفرتوكذلك

KismayuوجلبJilibالأبرشية،وبيوتكنائسهابعضأوبكلبالاحتفاظ

سيئةحالةفيظلتHargeyaهرجيسةمنطقةفيالكنيسةأوضاعولحن

وزيارتينوالهنودالأوروبيينمن2هلحوالي!اثوليكيمجتمععلىاقتصرت

لعملفقطتسمحأصبحتالصوماليةوالحكومة،الأعيادأيامالستةجؤ

كهنة.وعملبدخولتسمحولاالمستشفياتفيالممرضات

:الصومالفيالبروتستانتيلأالكنيسلأ

ترجعالصومالفيالبروتستانتيةبدايةأنالعالميةالمسيحيةموسوعةأفادت

جنوبمنطقةفيعملهااللوئرلةالإرسالياتبدأتعندما8918حواليإلى

قامت،والزراعيةوالتعليميةالطبيةالمجالاتنتميةفيعملتوقد،الصومال

القباثل!وكانوا4591عامحتىفردأ035حواليبتتصيروتعميدخلالها

الصومالينن.منوقليلالبانتولغةتتكلمالتي

وطردالصومالجنوبمنطقةكلعلىبالسيطرهايطالياقامت

3591الأوليالعالميةالحربأعقابفيوذلكالبروتسمانتيةاللوثرلةالإرساليات

حيث،البروتس!انتالمسيحيينأوضاع!التغيراتبعضحصلتلذلكونتيجة

فيمستمرأبقيمنهموقليلكينياإلىهاجرالمحليينالمسيحيينبعضان

.الصومال

الىأخرىمرةرجعتالبروتستانتيةأنالىالمسيحيةوتشيرموسوعة

عامجؤMennonitesهصا)رساليتينبوصولالثانيةالعالميةالحرببعدالصومال

(SMوارسالية5391 Sudan InteriorMission)نأالموسوعةوتفيد5491في
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كلفياجباريةبصورةالإسلأسمتدرس!قررتعندماالصوماليةالحكومة

SIMارساليةطريقعنالبروتستانتيةال!نيسةقامتم6391عامالمدارس

الأحدمدارسجؤالتدهـسىبواحبللقيامأ749حتياستمرتثلاثةعدا

.)الكلامغيرالرسميينللافرادالألخيلدروسوتقديممقديشوجؤالأوروبية

(.ناقص

ارسالية35خلالمنتعملMennonitesارساليةظلت7291عاموحتى

والتمرلض،التدريبجؤيعملJamanuجاماناومستشفىمدارس6جؤتعمل

كانت767391-الفترةفيMennonitesإرساليةأنهوبالإشارةوالجدير

الحكومية،الصوماليةالمولسساتكبقيةالصوماليةالحكومةلحتتعمل

كوفلر.منهاصوماليأولتعيينتم7591يوليووفي

رسميأمرتبطأظلالصوماليينالمسيحيينمنقليلعدد7691عاموبعد

JoherجوهرمناطقفيالملتقياتخلالمنوارساليةSIMبإرسالية

المراكزمنوعددن!3ولل!ولحيسمايو،!لط!لةلجاماماMuhaddoyماهداي

.الأعمالمنبعددالقيامإلىبالإضافةهذا،أخرىمناطقفي

:الصومال!يالإنجليكانيةالكنيسة

صغير)نجيليكانيبمجتمعالصومالجؤالإنجليكيانيةالمسيحيةبدأت

ال!نيسةوتأسيس،مقديشوفيوالمهاجرلنالمفترلينمنأغلبهتكون

هناكليسوقتهاوكان،الأشخاصمنالعوامبعضبواسطةالإنجليحانية

أديس!هنةبواسطةتاتيالدوريةال!نس!ةالخدماتوكانت،مقيمقسيس

بعضوكاق،طولللوقتللإستمرارقابلةتكلموالتياثيوبياجؤأبابا

الإنجليزلة،للغةالأحدبمدارسالعملبدأواقدالإنجلمكانالمسيحيين

تمخاصةبيوتجؤوتجتمعتتقابلظلتالتيالإنجليكانمجموعةوكانت

الأوسط.والشرقأورشليمفيبالكنيسةموصولةاعتبارها
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التنصير:وفرصالصومالفيوالدوللأالمسيحية

مسلمةدولةالصومالأنالإحصائيةالمصادركلجؤيذكرمادائما

حقوقهم،مراعاةيجبالمسيحيةللديانةأتباعوجودعدميعنيوهذاا55%

بدالةمنالأولىوالسنواتالعشرلنالقرقنهاية!الأخيرةالسنواتفيولكن

الإحصاءا!قائمةجؤمسيحيةأرقامتطهربدأتوالعشرينالحاديالقرن

المسيحيةبينالعلاقةشكلفيوالدراسةالنظريتطلبوهذاللصومالالدينية

.الصومالجؤوالدولة

منقليلوجودإلى800!ملعامالدينيةللحرلةالعالميالتقرلريشير

للفايةجدأصغيرةعدديةهتاك:بانصراحةأشارحيثالصومالفيالمسيحيين

عددقدرتالعالميةالمسيحيةالموسوعةأنغير،المسيحيالمجتمعمنوغيربارزة

من،مسيحيوستمائةآلافثلاثة006.3بحوالي0002عام!المسيحيين

ونصف.ملايينستةمنأحثرحوالي

لسنةالانتقاليالاتحاديالميثاقفإنكثرأوالمسمحيينعددقلاذاولكن

الدينية،التعدديةمسألةقشرلعاتهفيراعىقدالدسموربمثابةوهو4002

الصومالجمهوريةمواطنىجممعأنعلىتتحيالممثا!منأ5المادةفإنولذلك

لمييزدونالقانونهذافيالاستعادةفيوالمساواةالمتساهـلةالحمايةفيالحقلهم

السياسي.الانتماءأوالجنسأوالدينأواللفةأوالعرقبسبب

والوطنيالرسميالدينهوالإسلامبأنصراحةنصا!ليثاقلأننسبة

آخردينالتبشيربأيأنعلىصراحةنصنفسهالميثاقفإنلذلك،للصومال

أفرادطرلقعنسواءالنتصيروالتبشيربالمسيحيةمنعيعنيوهذاباتأمنعأيمنع

.إرسالياتأو

وقوانينسياساتالنتصيربموجبمحاولاتضدالوقوفيؤكدوما

فيالمسلمينعلىالعقوباتشرعالعقوباتكانونمن313المادةجؤأنها!ليثاق

الصومالأرضجمهورلةدستورمن2(-1)5المادةفيوجاء،تغييردينهمحال
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يضمنيونتلانددستوروجؤ،اخردينأيتمزلزولحظرالدولةدينالإسلامأن

التخليلهميم!نلاالمسلمينأنعلىتنص!ماالعبادةحرلةشخصلكل

دينهم.عن

عامةعبادةأما!نتوجدلابأنهالدينيةللحرلاتالعالميالتقرلرولشير

والشعبالانتقاليةالححومةموقفتوضحأخرىحالةوفي،المسلمينلفير

أعضاءبانالمسلمينبعضادعاءاتارتفاعمعالمسيحيئالتتصيرمنالصومالي

منكجزءالمسيحيةنشرتحاولالصومال!الإثيوبيةالدفاعقواتمن

الممارسة.هذهعلىدليليوجدلاول!ن،العس!ريالاحتلال

مثلالإسلاميةغيرالطوائفبأنالدينيةللحرياتالعالميالتقرلرويشير

وعلاقاتهااخرإلىحينمنعلانيةدينهاتمارسوالتيوالبهائيةالمسيحيية

القانونية.الناحيةمنمحظورةتكنلموإن،مضايقاتتواجهالاجتماعية

8002لسنةكينيا!الأخىبالأديانمقارنةالمسيحيةاحصالياتيوضحجدول

ملاخظات"%الئسبةال!عدادالدلائةأوأوالمذهبالظاثفة

5!أ%000.004.28المسيحية

نسبةمن%000.472.1658بورتستانت

(%)08لأالمسيحيين

نسبةمن%000.289.1142كاثوليك

(%)08المسيحيين

%000.055.315الإسلا

%)منأقل000.355منأقلبهائيين+سيخ+هندوس

9%منأحثراكثرمنللسكانالتقليديةالديانات

.3ا000.59الأحمليين

%000.005.35301السكانمجموع

8002.Source: International Religious Freedom Report
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8002لسنةحينياثح!خرىافىبالأديانمقارنةالممميحيةاحصاثياتيوضحجدول

حظا!ملا4%التع!بهالمعدادالدلانهأوالمث!بأوالطائفه

%621422.03.78المسيحية

نسبةمن%551.17.45؟47بروتستانت

(%)78المسيحيين

نسبةمن%159.087.1233كاثوليكرومان

(%)78المسيحيين

%277.009.301.الإسلا

%277.009.3101للسكانالتقليديةالديانات

الأصليين

2%550.078أخرىوادلانمذاهب

%772.200.931001السكانمجموع

8002Source: CIA, the World Fact Book Encyclopedia

8002لسنةحينيا!الأخرىبالاديانمقارنةالمسيحيةإحصائياتيوضحجدول

ملاحظات%النسنةالتعدادالديإنهاوالمذهباوالطائفة

78%064.927.92المسيحية

نسبةمن%45ا001.298.6بروتستانت

(%)78المسيحية)054.387.2

نسبةمن%33كاثوليك

%()78المسيحية

%008.753.3101لإسلاما

%3.0)ا416.2بوذيين

%076.07512المحليةالتقليديةالأديان

001%000.538.37السكانمجموع

8002(ipediaظyclopedia (Wi+إحource: World freeلأ
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كينيا:!يالمسيحيةوالطوأئفللمدأهبدينيلأالالخريطلأخلفيات

كينياجؤللمسيحيةالأولىالبداياتأنالعالميةالمسيحيةالموسوعةأوردت

برحلاتوارتبطت8941عامجؤأي51القرقأواخرجؤجاءت

مباشرةكانالرحالةهؤلاءانصالأنالأمرجؤوالمهم،فاسكوداجاما

وفي،الكينيالساحلطولعلىمخثالفةنقاط!ؤتتصيريعملتبعهبالمحليين

حواليبواسطةومومباسالاموإلىالمسيحيةوصلتعشرالسادسالقرنأواخر

هذهوتراجعتانهارتماسرعانلكن،الأفارقةالمسيحيينالأتباعمن006

العملبدأواأنالىببطءوالعملالبقاءحاولواالكاثوليكولكنالإرسالية

بدأأنجلكانينشاطبجانبأم988فيحوستاالهوليابناء)رساليةبواسطة

shو1844!ؤباولمه!د!اوارسال!ةيح3بواسطهمومبسا!ؤ Methodistsةق

scottish+كالةدخلتكما1862عام! prosibytoتبعتها1918عامفيThe

African in land missionالسكةخطافتتاحأنهوالمهموالحدث5918,جؤ

نفوذوصولعنوعبرأعلنقدكان4091جؤKisumuكيسومولىإحديد

كينيا.غربالىالبووتستانت

بدايةأنهيالموسوعةاليهاأشارتالتيالمهمةالتارلخيةالحقيقةغيرأن

عبرتخالصةمستقلةوطنيةكينية)رسالياتبواسطةالمنظمالتتصيريالعمل

Nomiyuلونوميياإرساليةعنه lou missionنيانزافيعملهابدأتوالتي

م.1491جؤلاyمكالة

للمسيحيةالكينيينالأفارقةاستجابةأنالمسيحيةالموسوعةوأوضحت

1691Xوفي0091عامبعدالأولىسنوا!العشرخلالخاصةسرلعةكانت

)نجلكان،)بروتستانتالكنائسكلفيالجماهيرلةالحركةبدأت

نسبةوصلت4891ففي.المسيحييننسبةمعدلاتفلادةالىأدت،و!اثوليك(

%،54حواليالى6291وفي،السكانمجموعمن04%كينيافيالمسيحيين

المسيحيةالسيطرةأنالمسيحيةالموسوعةوتؤكد63%.منأكثر791وفيه
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602حواليالكنائسعددبلغعندما0791عامبدأت!ينيافيالمتميزة

محلية.وطنيةكينيةحناثسمثلتأ54وحواليكناثس

حوالي!شياجؤالمسيحيالوجودتاريخفيالمهمةالتحولنقطةوتبدو

الأغلبيةديانةالىالأقليةديانةمنالمسيحيةتحولتعندماأ079عاممنتصف

منتمون000.850.6آنذاككينياسكاننصفمنأحثرأصبحعندما

بؤ.1.54بلفتبنسبةللمسيحية

الدولأحبرمنالآننعنبرالنيكينياأنهوبالإشارةالجديرولكن

الأغلبيةكانت)فرلقياجؤالحبرىالدولمنبلإفرلقياشرقفيالبروتستانتية

المرتبة!والبروتستانت000.359.1الحاثوليكللرومانا079فيفيها

555583.الثالثةجؤالمحليةالإفريقيةوالأديان000.688.1الثانية

000.025.الأخيرفيوالأورثوذكس

كينيا:!للمسيحيلأالا"شيلأاتألمإنتماء

أشارتالحينيةللدولة)الإك!ية(العرقيةالخارطةتركيبةواقعمر،

فيالغالبيةدينتمثلصبحتأالمسيحيةأناليالعالميةالمسيحيةالموسوءة

وهي:مليوق(منأكثرسحانها)عددال!بيرةالمليونيةالعرقمةالمجموعات

49بالبانتوالمتحدثونلوبا Bantu specking luhya%م،7291ثمسيحيين

77كيحويو،%82داق3أاجوس Kikuya%،61!امبا Kamba%،لوا

98النيليين Nailotic luo.%

كينيا:لمجاالكاثوليكيةالكنيسة

فيالحاثوليحيةوأخذ9188عامحواليحينيافيارساليتهابدأت

Holyبواسطةبسرعةالانتشار Gohost priestsومنطقةحينياساحلحول

CosothaوKambaكامبا priestكيكويومناطقفيKikuyaوMiu hill

preiestsالحرببعدأكثرالنموفيالكاثولي!يةأخذتكشيا.غربفي

إلىزادت،السحانمجموعمن1.8%مثلتا489عامففي،الثانيةالعالمية
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العالميةالمسيحيةموسوعةوأشار!،0791في24%ووصلت6291في3.02%

ونموهاانمشارهاهيكينيا!الكاثوليحيةالكنيسةمشلةأنالى

أفارقةكهنةأولفكرةأنمنالرغمعلى،التقليديةالمهنمناطقفيالبطيء

كانوا007أصلمنهن001tsمنأقل4791عاموجؤ2791,عامبدأت

الكنيسةجعلاسوضعهذا،الحينيينالأفارقةمنكانواكينيافي

الأجانبوالكهنةالإرسالياتعلىكبيرةبدرجةتعتمدالكاثولي!ية

لدخولالحينياتوالبناتةالمرأاقناعصعوباتالىاضافةVillagecatechist9و

الكينيينالكهنةانكما-ذلكبعدفيهانجحوا!ان،التبشيرلةالمدارس

وتم3،)ولص!عال!ينيينالكهنةوحل،وطنيدينيتجمعلهمليسالأفارقة

2791.عام!الوطنيالمسيحيالدينيالتجمعإنشاء

بتعيينكينيامحافطاتاكليروسوتطبيقانشاءتم5391عاموفي

،Kisumuكيسوموفيإبارشياتونلاثةنيروبيفيفقطواحدأسقفيةرئيس

وتمpreftoreوأبارشيه14ال9791XجؤوصلتNyeriونيريعولدا3ميرو

بماأ749فيأساقفة7إلىوصلوا5791جؤالأصلكينيأسقفأولتعيين

نيروبي.أساقفةرئيسكاردينالفيهم

التنصير:وفرصكينيافيوالسلطة)المسيحيلأ(النصرأنيلأ

كينيافيوالسلطةالكنيسةبينللعلاقةالتارلخيالتلازمبحى

بعملياتالقمامفرصفإن،كينيا!المسيحيةبهاتتمتعالتيالأغلبيةوبحكم

.وكبيرهممكنةتبدوتتصيرلة

هذهوحمايةالدينيةوالحريةالدولةعلمانيةعلىينصالكينيفالدستور

يحميريماوهذا.خاصةجهاتأوححوميةسواءالاعتداءاتمنالحرلات

وبالرغم،التتصيريللعململائمةبيئةلهاهـلهيئالمسيحيةوالمؤسساتالمسيحية

تقريرأنالاالنتصيروعدممسيحية!دولةلكينياالدستورملاءمةمن

على)حتجتقدكانتالمسيحيةالجماعاتبعضأنذكرالدينيةالحرية
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الشرلعةعلياستتاداالمدنيةالقضايابعض!الفصلعلىنصماعندالدستور

للمسلمين.تفضيليةمعاملةتعطيوالدولةالدستورأنواعتبرت،الإسلامية

ظلالتتصيرجؤتخدمأنيمكنالتيالمهمةالسياساتمنواحدةوفي

المنطماتكلالكينيةالحكومةوالزامفرضهومسيحيةحكومةوجود

مكتبإلىتقاريرهاتقدمالتيالجمعياتمسجللدىالتسجيلعلىالدينية

دفعمنالإعفاءذلكفيبماالضرائبمنللإعفاءطلبوتقديم،العامالمدعي

اتجاهين:التتصيرفيتخدمالسياسةهذهولعل،المستوردةالسلععلىالرسوم

لأنهاالمسيحيةوالجمعياتللمنظماتمصراعيهعلىالبابفتح:الأولالاتجاه

البروتستانتية.خاصةالدولةدينتمنل

والجمعياتالمنظماتتسجيلطرلقجؤوالعراقيلالعقباتوضع:الثانيالاتجاه

تجعلأخرىجهةومن،عملهاوحظرشرعيتهاعدموبالتاليالإسلامية

الحكومةلدىوالرصدالرقابةتحتالمسجلةالإسلاميةالمنظمات

،والغرببالدولةالموصولةالمسيحيةوالأجهزةالكينية

موافقةهيكينياالتتصيوجؤخدمةفيتصبالتيالسياساتضمنومن

الإذاعيالبثتراخيصمنحعلىالإقليمي!والاتصالاتالمعلوماتوزارة

الكنيسةقامتاثرهوعلى.والإسلاميةالمسيحيةالجمعياتمنلعددوالمالفزلوني

الآق.حتىالمشاكلمنعدداتواجهولكناذاعةبعملالكاثوليكية

التنصير:وفرصكينيا!يوالسلطلأالإسلام

بل،الأديانوبقيةصالهمللمسلمينمكفولةالدينيةالحرلةفإنالدستوربنص

الىاستتدالكينيالدستورأن800!ملعامللدولالدينيةالحريةولشيرتقرلر

والمدنيةالدستوريةالقضايابعضفيللفصلوأسسم6791لعاما!لحاحمقانون

تكوقالتيالحالات!المحاحمأنعلىونص،الإسلاميةالشرلعةالىاسنتادا

الشخصيةبالأحوالالمتعلقةللدعاوىالتصديفإنمسلمةالأطرافكلفيها

العلماني.النظاميتبعالقضاءبأنعلماالإسلاميةالصرلعةأساسعلىيحوق

79http://kotob.has.it



علمانيةعلىوالنصالحقوقبعضالمسلمينالكينيالدستورمنحوبرغم

أعتبرواالمسلمينبعضأنالىصراحةأشارالدينيةالحرلةتقرلرأنالاالدولة

مسيحية.أغلبيةذاتدولةجؤالثانيةالدرجةمنكمواطنينيعاملونأنهم

ضدالدينيةالحرلةعليالمفروضةللقيودالإشارةالتقرير!واستمر

اتهمحيثالكينيةالحكومةلمسيحيةواضحاعتراففيكينيافيالمسلمين

أم899عاممنذللمسلمينمعاديةالحينيةالحكومةأنالمسلمينزعماءبعض

والهجماتسهـم200سنةنمروبيفيالأمريكيةتفجيرالسفارةحداثأبعدخاصة

!لها،الصومالفيالاس!قرارعدمواستمرارمومباساجؤوقعتالتيالإرهابية

ذلك)طاروفي،المسلمشضدالتمييزأسوأتمارسالكينيةالحكومةجعلت

الإسلاميةوالأسماءالألقابذويللاشخاصبالنسبةالصعبمناصبح

الوطنية،الهولةوبطاقات،الميلادشهاداتمثلىالهولةونائقعليالحصول

للنظرخاصهلجنهدعنكمباكىالرئمسجعلالوضعهذاالسفروجوازا!

المطالباتبشأناجراءاتاللجنةواتخذت،المسلمةالطائفةمنالشكاوىفي

8002أبرلل15فيجريالأحداثلهذهفعلوكرد،الهويةلوثائقالفردية

إجراءاتتبسيطالوزارةووعدت،الأشخاصوتسجيلللهجرةوفلرتعيين

التمييزهذاعلىللقضاءمنهجواتباعالهولةمنحعمليات

منالمسلمينضدواضحةالتمييزيةالكينيةالحكومةسياساتوتبدو

جؤوالوعاظالأئمةمجلساتهمالقضيةهذهوحول،المتكررةالاعتقالعمليات

لحقوقالإسلاميالمنتدىفيهابماالإسلاميةالمنظما!منوغيرهاكينيا

الاعتقالفيالقانونيةالإجراءاتتتبعلمبانهاالكينيةالحكومةالإنسان

الحدودطولعلىبهمالمشتبهالإرهابيينسمتهمممن001منلأكثروالتسليم

،والأطفالالنساءمنالمحتجزينهؤلاءمنبعضبأنعلما،ال!شيةالصومالية

شكلتوقد،أماكنهمتعرفلمالمحتجزلنمجموعةمنبعضأنالىاضافة

أولالمتضرلنالأشخاصمنشهاداتالىاستمعتالمشكلةبهذهخاصةلجنة
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وصرح،الآنحتىسراحهميطلقلمالنهائيالتقرلرولكن7002أكتوبر

الحكومةأن8002Xأبرللفيصحفيمؤتمرجؤالوزراءمجلسءمسلمو!لر

سوفبذلكوهي.لذلكوفقأ)رهابيةأنشطةفيالمتورطينمعستتعاملالكينية

لأسبابترحيلهمتمالذينوخاصةالمواطنينمعالظالمموقفهاعلىثابتةتظل

.الإرهاب

الكينيةالح!ومةسياساتضدالمسلمينمنالأفعالردودوتواصلت

الناشطننالمسلمينأحدأنالدينيةالحرلةتقرلرذكرحيثللمسيحيةالمتحيزة

أنهاذاكرأالإرهابم!افحةشرطةوحدةبحلىطالبالإنسانحقوقمجالفي

اللجنةأنمؤكدأ،تحديدأالمسلمينتستهدفالتيالمضايقاتجملةفيتدخل

جؤللتحقيقخاصةرئاسةلجنةبعقدتقومكينيافيالإنسانلحقوقالوطنية

لهذهاستمعمنحلضدالمقدمةالشكاوىفيالمسلمةالطائفةمنالشكاوى

قرلبا.نهائيةاسنتتاجاتأوتوصياتايتقدملاوقدالوحدة

سياساتعنالدينيةللحرلاتالعالميالتقريري!شفآخرجانبو!

بأنذكرتالإسلاميةالجمعياتبعضبأنالمسلمينضدال!ينيةالح!ومة

المسلمة.الأغلبيةذاتالمناطقفيالئتميةاعاقةيتعمدونالأعمالورجالالح!ومة

كينيافيالعرقيلأبالسياساتالتنصيرعلاقة

قأكينياالنتصيوفيحركةوحاضرتارلخقراءةخلالومنيظهر

سياساتهافياعتمدتقدلهالعاملةال!نسيةوالمنظماتالاستعمارسياسات

تحقيقفيالمهمةالأساليبأوالوسائلاهممنكواحدالعرقعلىالنتصيرلة

المتخصصينمنالعديدذلكالىوأشاراتفقوقد،التتصيريةالعمليةأهداف

الحالةفيذلكيؤكدماول!نوالاجتماعوالسياسةالأديانشئوقفيوالباحثين

الدراساتب!ليةالمحاضرفولحنرالنصرانيالأبتقرلراليهأشارماالكينية

قدوالكنيسةالغرليالاستعمارأياممنذأنهلندنبجامعةوالإفرلقيةالشرقية

يينها،فيماكثيوأوا!لتخاصمةالمتطرفةالمتعددةالعرييةبالهولا!قلبيأتعلقت
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01تسدفرقا.!استراتيجيةسياسةضمنالمستوطنونالعنصريبنيانهارفعوالتي

بهذاوهو-كينيا-افرلقيامنهاوالتي-المستعمرةالشعوبعلىللسيطرة

والعنصرلةالعنصريالفصلمنتجعلالميالاستعمارسياسةعلىيؤحد

التطبيق.فيالمشروعيةالكنيسةتمنحهعقائدسلوكوالدينيةالعرقية

سياسةواتباعدراستهاخلالمنالمنصرلنعملأنفولكنرولذكر

التتصيرلةالممارسةهذه،الأخرىالقبائلبقيةعلىقبيلةوسيادةبشأناعلاء

المنطقة،جؤالمتتصرينلدىالدينيةالممارسةجؤضيقةعرقيةن!هةأوجدت

قبلمنمجموعةتورم!علىفولكنريشيرولؤكدالكينيةبالحالةواستدلالأ

أسماهماازكاءفي-للفاتيكاقالتابعين-الكاثوليكالقساوسة

الأساقفةأوالقساوسةبتتصيبالمنصرونيقومحيث(القبلية)بالأيديولوجية

قبائلكروساءيعينواحتىأومهمةثقافيةمناصب!المتتصرلنمنالمحليين

كينيا.فيالوطنيالسياسياليهايصللاوالتأثمرالاحصراممنبمكانةليحظوا

وارساليتهاالفاتي!انغزاهاالتيالعرقيةالحالةهذهأنولشيرفولكنر

الأبروشياتقياداتفيالكهنوتيالسلمطالتقدكينيا!الئتصيرلة

فيهاأيضايتمالحساسةالمناصبجؤالتعيينصارحتىبهاالمحليةوالكنائس

الكنيسةتزكيهاالتيالعرقيةالصراعاتهذهولعل،عرقيأساسعلى

فيخطورتهاتظهرالمسيحيةالمذاهبمنوغيوهاكينيا!الحاثوليكية

المسلمة.الأقلماتضدالئنصيرخاصة

!كينيا:التنصيروأساليبوساللى

افرلقياالنتصيرفيلحركةبالنسبةالمهمةالدولمنواحدةتعتبركينيا

ومؤسساتهاالمسيحيةلسيطرةنسبةوذلك،إفرلقياووسطشرقلمنطقةخاصة

الحاكمة.السلطةودينالأغلبيةدينلحونها
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يلي:كماوهيالنتصيرفيهاومناهجوأساليبوسائلوتننوعتتعددولهذا

كينيا:فيالتنصيروسائلأولأ:

منواحدالجهللأن،كينيافيالنتصيريالعملوسائلاهممن:التعليم

والمشجع.والحروبوالمرضالفقربجانبالتتصيويللعملحقولأربعةأهم

عالية.أميةنسبةبهاكينياأنالتعليمفيالتتصيويللعملوالدافع

المختلفةالتعليممؤسساتعلىالكنيسةسيطرهإلىالمصادروتشيربمض

الكنيسة.بهاتقومالتعليميةالبرامجمن59%أقالىمشيرة

التعليمية:التنصيرأساليب

الجامعةمثلوالجامعاتا!لدارسبناءالمسيحيةالمؤسساتتتبع-ا

جامعة،yلأ0كعأ3اسمارديجامعة،افرلقياشرقثالكاثوليكية

Methodistميثوديدست Universiy.وغيرها

وترجمةالمحليةاللغاتومعرفةوتعلماللسانياتبعلمالاهتمامأسلوب2-

،فردكلالنصرانيةتصلحتىكينياقبائللغاتمختلفالىالإنجيل

المحليةالإفرلقيةاللغاتوتدرس!يدراسةليتمونالمنصرلنأننجدولذلك

والغريية.الإفريقيةالجامماتفي

وتركيزهاإنحيازهاهوالتعليممسألةفيالمسيحيةالمؤسساتأساليبمن3-

مركزةالجامعاتنجدولذلكالمسيحيوالانتشارالتركيزمناطقعلى

وجودوعدممسيحيةأغلبيةذاتلأنهاالكينيوالجنوبالغربمناطق!

والشمالالشرقفيالإسلاميالوجودمناطقفياسلاميةجامعةأي

لسنةالدينيةللحرلةالعالميالتقريرأشارالاسلوبهذاوحول،الكيني

وعدمقلقهاأبدتالإسلاميةوالجمعياتالمجموعاتبعضبأن8002

كبيرعددلديهاالتيالمقاطعةساحل!جامعةوجودعدممنرضائها

للمسلمين.التعليمفرصوعرقلةالمسلمينمن
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:والعلاجالصحة

للعملتستخدموسيلةوهو،الصحيالتتصيرأوالعلاجيبالنتصيريسمى

الكبيرةالمستشفياتبناءطرلقعنبذلكولقومون،المرضحقلفيوالاستثمار

وتعمل،الرلفأوالقرى!الصغيرةالعلاجيةوالوحدا!والمستوصفاتالمدنفي

Redالدوليالأحمرالصليبمثلالعالميةالمنظماتمنعددذلكجؤ Gross

M.حدودبلاواطباء .SFالعالميةوالر،يةWorld visionفيمتخصصةوهي

والبشرية.الطبيعيةللحوارثالإغاثةحالات

العلاجي:التنصيرأيعماليب

النصارييستخدمهاالتيالأساليبأحدهوالمعجزاتطريقعنالعلاج-ا

والخدعةالحيلةذلكثهـسشخدمون،والمسيحيةبالمسيحالآخرينلإقناع

التمثيلمقابلنقودلهولدفعالمرضيدعيشخصالمنصريحضرأنمثلأ

كلاميتضمنهاالحركاتبعضبعملالمنصريقوموأنمرلضبأنه

راىمنيؤمنحتىعالجتهقدأنهايدعيوالمسيحيةيسوععنوعبارات

والمسيحية.بالمسيحالدراماهذه

والرخيص.المجانيالعلاجتقديمأساليبهممن2-

.الكوارثمنوالمتضررلنوالمتأثرينوالمحتاجينالفقراءاستهداف3-

الاجتماعيلأ:والمشكلاتالقضايا

تعتمدالكنسيةالمؤسساتاخذتالاجتماعيةالوسائلطريقعنالتتصير

قضاياهموفهمبالمجتمعالاحت!اكللمنصرينيتيحلأنهوذلكحثيرأعليه

الاجتماعيةوالأساليبالوساثلاتباعيعتبرولذلك،مباشرةتتصيرهموامحانية

ذلك:فيوسائلهموأهمالمباشرالمتصيرأنواعمن

والبشرلةالطبيعيةالكوارثبسببوالنازحيناللاجئينمعسحرات-أ

ونزاعاتصراعاتتعتبرمنطقةبهاتحيطالتيوالدولكينياوأنخاصة

الإفردقي.والقرقالبحمراتمنطقةخاصةوأهلية)قليمية
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والأرامل.الأببامكفالهدور2-

اليالإفريقيةوالدولأوروبامنالقادمونالمنصوونبهايقومالتيالزيارا!3-

ئتصيرلة.بحملاتللقيامكينيا

هوكبيوةبدرجةكينيافيالمنصرونعليهايعممدأخذالتيالأساليبمن4-

منوغيرهاكينياجؤالكنيسةترىحيث،بتتصيرالأطفاليعرفما

القائمالسنيالتتصيرأسلوبأنالكينيةللحالةالمشابهةالإفرلقيةالدول

متواصلةبصورةبأتباعالمسيحيةوتغذيةرفديضمنالصغمرةالأعمارعلى

جينزالأكاديميالمسيحيالأسلوبهذاالىأشاروقداجيلبعدجيلأ

الإفرلقية.الشئونجؤالباحثينأشهراحدفنيك

أسلوبمنواسقيائهرفضهعنصرلححديثوعبرجؤانتقدأنهغير

التبشيرأوارتباطمنبأسرهاالإفرلقيةوالقارةكينياجؤ(المسيحية)الدعوة

المنصرونيقدمهماأنفنيكجينزواعتبر،بالاستعمارالناسحسالنتصيرفي

جؤللدراممةالأطفالارسالمقابلوغيرهاوغذائيةوتعليميةصحيةخدماتمن

الاساليبأحدأنهامعأخلاقيةولااستغلاليةممارساتيعتبوالمسيحيةالمدارس

.الوحيدةلكنلمانالشائعة

صورمنصورةالتتصيرأساليبمنالأسلوبهذاأنفينكجمينزواعتبر

المنظماتكلاتهامالىوأشار،الطعامطرلقعنولكن،الأطفالأختطاف

ولجنة!ونسولاناآباءهمامنظمتينعداالأطفالضدالإكراهتستخدمبأنها

ا!لركزية.المينونايني

والأتصال:الإعلاموسائلىطويقعنالتنصير

التتصيرلةالبرامجلتتفيذقصوىأهميةالاتصالووسائلالإعلاميأخذ

وهناك،طوللةسنواتمنذوذلككينيافيالمسيحيةالطوائفكافةلدى

إفريقيافيالنصرانيالإعلاممسألةفيالكينيةبالدولةعالميمسيحياهتمام

الولاياتمنمندوبونحضرهزامبيا!عقدالذيالمؤتمرذلكشواهدواحد
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التيالطرقلافضلحولمسهبةمناقشاتفيهجرت!افرلقياوأوروباالمتحدة

فيالجماهيريةالاتصالوسائلمنللإفادةاتباعهاالإفريملةللكنائسيمحن

للتدهـلبمركزإنشاءهوالمؤتمرهذاقراراتأهمفكانالتتصير(مجال

ونشاطه،فاعليتهوأكدالمركزانشاءتموقد،!ينيامقرهيكونالإذاعي

الإعلاموسائلفيالإفريقيةالكوادرو)عداد،المتخصصةالدوراتبعقد

والمرئية.المسموعة

كينياللتتصير!فعالةكوسيلةالإعلامأهميةتؤكدأخريخطوةوجؤ

الأمرلكيةالإدارةإلىالأسققيالكاثوليكيكينمامؤتمرمطالبأهمكان

لكونهاالقطاعاتمختلفمنالكينيينللمواطنيناعلامجهزةأتوفيرهو

الاستثمار!مساحةبزلادةال!ينيةالحكومةومطالبة،فعالةتريولةوسيلة

.والتلفزةالإذاعةمحطات

العائلة)تلفزلونالتتصيرهي!العاملةاللالفزلونيةالقنواتأشهرواحدى

Family TV)تديرهااموافهوبأهمهاالإذاعيةالمحطاتمنالعديدوهناك

للكنيسةالتابعةامافواليومنيومحطة،نيروبيفيبينتي!وستالكنيسة

التوراتي.)بايليا(وراديوالحاثوليكية
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الرئيسالبر-شزانيا!الأخرىبالأدياقمقارنةالمسيحيةاحصالياتيوضحجدول

8002لسنلا

فلاحظافي.-%النسبة!ار!أدواتذهباءأوأ!ألطاففة

الديانة-

%54-53-000.000.12)كاثوليكلمسيحيةا

000.000.16+بروتستانت+روم

شهود،السبتيين

لقدسيين(ا+ليوه

نسبةمن%0859-%45-03-ا000.000.2()سنةالإسلام

02والبفيةسنةالإسلاما000.000.6

شيعةتمثل15%-

04%-02-000.000.8التقليديةالديانات

000.000.16+الأصليينللسكان

هندوس+بوذيين

+بهائيية

%ا000.000.0455السكانمجمو

8002Source: International Religious Freedom Report

الرئيسيالبرتنزانيافيالاخرىبالاديانمقارنةالمسيحيةاحصائياتيوضحجدول

8002لسنة

ملاحظات%التسيةالتعدا"د،الدياتةأوالمذهب01!الطائفةلم

%556.314.2103المسيحية

%35ا869.366.4لاسلاا

%869.366.14135للسكانالتقليديةالديانات

الاصليين

%48532041155السكانمجمو

8002Source: CIA, the World Fact Book Encyclopedia
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زنجبارا)شزانيا!اكلةخرىبالأديانمقارنةالمسيحيةإحصاثياتيوضحجدول

8002لستة

ووأافثبمفااا

الأخرىوالمذاهبالمسيحية

تامهـلاحطاء

أ%

%99لإسلاما

%001السكانمجموع

8002Source: CIA, the World Fact Book Encyclopedia

الرليسي)البرتنزانيا!الاخريبالاذيانمقارنةالمسيحيةاحصائياتيوضحجدول

8002لسنةزنجبالأ+

إملاحظا!!ا%أل!يبةاأدأيئيداإاكليإئإ(أ4ظأفيإبمي!هيأيظآيفها1

%001.680.651لمسيحيةا

%009.385.3485لإسلاما

%000.454.04155السكانمجموع

8002(Source: World free encyclopedia (Wikipedia

تنزانيا:فيالمسيحيلأوالطوأئفالمدأهبتوزيحخريطلأخلفية

تنزانيا:فيالكاثوليكيةالكنيسة

القرنحواليفيجاءواالكاثوليكالبرتفاليينالكهنةأنمنالرغمعلى

والتي،نتجانيقامنطقةجؤالكاثولي!يةالكنيسةلتأسيسعشرالسادس

عدمنتيجةوكانتتأخروقديحدثلمتأثيرهاأنالا،الحاليةتتزانيامنها

عشر.السابعالقرنحواليفيالمحليا!لجتمعمعالمسيحيةاندماج

عامفيالعملوبدأتأخرىمرةالكاثوليكيةالحنيسةجاءتول!ن

ريونيونجزلرةطريقعنزنجبارإلىجاعواحهنةباحثين3طريقعن0186

باقامولويسمىماوأنشأواكوستالهدليبكهنةالتصقوا1863عاموجؤ
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Bagamoyoقاعدةبعدفيماصبحأحرمحليمسيحيتحمععنعبارةوهو

الإنجيلي.والنشاطالعمل

تنزأنيا:!يالبروتستانتيلأالكنيسة

الطائفةلدخولالأولىالبداياتانالعالميةالمسيحيةموسوعةتشير

ترجعأنغيرمنعشرالتاسعالقرنأواخرإلىتعودلمزانيافيالبروتستاثتية

البووتستانتيةبدايةهوالأول:مصدرينإلىأشارتأنهارغمدخولهامصدر

عشرالتاسعالقرناواخرفيوالاس!ندنافيةالأمرلكيةالجمعياتبدخول

عندما1918!ال!الألمانالمؤرخيندخولوالثانيمحدد(تاريخذكرغير)من

.9187عامجؤLMSارساليةبدأتهقدالذيالعملعلىسيطروا

فيالبروتستانتيةالكنائسأكبرمنالإنجيليةاللوثرلةتعتبرالكنيسة

ومجامعأبرشيات7وتضامناتحادنتيجةا639فيأنشئتوقدتتزانيا

الألماندخولأنولبدو،المتميزلنالألمانمنعددبواسطةأصلأأنشئتكنسية

بقوةواعتقادهمافتراضهمبعدجاءتتزانيافيالمسيحيالعمل!السريع

زنزيارلىإوصلتالتيبرلينارساليةأولاوصلتوقد،الدولةعلىسيطرتهم

بذلإرساليتيوبعدها1887الرئيسالبرتتزانياالىذهبتوقد،8691عام

Bothelوليبزج and Leipzigالتتصيرعلىالمنافسةيعكسالذيالمهموالحدث

الأولي،العالميةالحربأكماءالألمانيةالإرسالياتطردتمقدأنههوتتزاينافي

العملبخصوصمسئوليتهالأمرلكيالوطنياللوثريالمجلساعلنوبعدها

الثانية،العالم!ةالحربفيالوضعونفس،الألمانخروجعقابأفيالتتصيري

الكنيسةمنالأوروبيةالدولمنعددفيأيضابعدهاالدعمتواصلوالتي

بإنشاءالكنيسةقامت9691عامو!ؤ،والدنماركوالنرولجفنلندافياللوثرلة

64ومستشفىأ4والطبيللتدرلبمركزلنانشاءأهمهاالأعمالمنعدد

تجارلة.ومدريةللعمىومدرسةزراعيومركزيتامىملاجن3وصيدلية
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هيالإرسالياتأوالكنائسمنعددبواسطةتخدمفكتورلابحيرةمنطقة

ك!aإفرلقيابلادداخلوكنائسMennoiteومتتونيستAdfentistأدفانمست

Inland churches3091ادفنستستللالمانالبحيراتمسرحجؤظهورأولوكان،

d)فرلقيابلادداخلإرساليةتلتها mission(!8091،د Affica in،مننونيتولعدها

وكنداالسولدمنpentecostelsبتنوكوستالوصلت3491,الامرلكية

كبير.بنتيكوستالجالية)نشاءواستطاعت0391عاممنذوأمريكا

مجموعة،المعمدانيننزانمامؤتمرضمتأخرىمجموعاتأيضاتاسست

المسيح.وكنائسالربكنيسة:الإنقاذحيش

هناككان!9691جؤالمدارسعليالتتزانيةالحكومةسيطرةوقبل

معلمين.تدرلبكليتيو2عامةثانولة15وأوليةبروتستانتيةمدرسة097حوالي

تنؤأفمما:!يالإنجليكانيلأالكنيسلأ

واللوثرلةال!اثوليكيةبعدالحجمحيثمنالثالثةالمرتبة!ؤتأتي

وقد1864زنزيارفيإنجليكانيةجمعيةأوللأ7ولشأوتعتبرالبروتستانتية

المدرسةودمجاتحادتم،7591فيلتتزانياالرئيسةالأراضيداخلىالدخلت

USPGسميواحدجسمفي6591جؤوUMCA335الإنكلكنية

قأ!ل!5جوبالجويسمىماخلالمنللعملوصلواالأنجيليونالإنجليكانيون

البولندية.ولاحقأوالإستراليةالبرلطانيةح7كهارساليةخلالمن1878في

الفضائيةالسلطاتالىقسمت)فرلقياشرقمنطقةكنيسة0791و!

تملك9سزانيالإقليمالحاليةالكنيسةوأصبحتونتزانياكشيابينالمنفصلة

و92مستشفى17تملككانت9691عاموحتى7791.فيأبرشيات

الكنيسةمنالتتزانيةالحكومةصادرتنفسه9691عاموفي.صيدلمة

3ومتوسطة5وأوليةمدرسة151حواليالتأميمسياساتنتيجةالإنجليكانية

معلمين.تدرلبكليات

801http://kotob.has.it



التنصير:وفرصالوطنيلأالكنيسلأوشكلتنزانيافيللمسيحيةالعرقيلأالخريطلأ

وأتوصفالتيالدولمنتعتبوتتزانياأنالعالميةالمسيحيةتشيرموسوعة

المستقلة.للكنيسةالنسبيبالضبابتتميز

التي)الإثمية(العرقيةالمجموعاتأهمانحقيقةإلىالموسوعةوأفادت

المسيح!كنيسةوأن،لونوميا،ليقومارلاهيأوساطهاجؤالمسيحيةتتتشر

لها.والمجاورةالغرليةكينيامناطق!نتزانياجؤوانتشرتدخلتإفرلقيا

جسمأوم!ونأكبرتعتبرالقدسروحكنيسةانالموسوعةوتفيد

الانقساموتبعاتنتائجأحدكانتوقد،تتزانياجؤوطنيمحليمؤسسي

أدى،اللوثريةال!نيسةإلىأعضائهاأغلبرجوععليهوترتب5391جؤالديني

AACCفيالعضويةنظامطبقت،15إلى04منتجمعاتهانقصانالى

الحرببعد،أ669سنةالتتزانيةالإفرلقيةالكنائسمنواحدةباعتبارها

منطقةفي*y،كد!لةنياكيوساجؤدينيةانشقاقاتعدةحصلتالثانيةالعالمية

كثيرأ.تؤثرلمولحن،تتزانياغربجنوب

التنصيو:وفرعىتنؤانيافيوالسلطلأالمسيحيلأ

مرتبطةبالطبعالمسيحية!انتتتزانياجؤالوطنيةالدولةميلادقبلما

بالبرتقاليينموصولةفهيولذلكوزلخبارتتجانيقاجؤالاستعماريةبالسلطة

والبردطانيين.والأمريكانوالألمان

الوطنيةالدولةبروزبمجردحصلقدتفييراهناكأنيبدوولكن

عنالدينبانفصالالعلاقةبدأتفقد،البلادينظمدستورميلادفيوالشروع

كليأ،كرسوالذيم6591عام!لنتزانياالمؤقتالدستورميلادمنذالدولة

وميلادوتتجانيقازنزلارإتحادمنالناتجةالدستوريةوالمسائلالقضايالمعالجة

والنساءالرجالبينوالحريةالمساواةعلىالدستورنصوقد،الاتحاديةتتزانيا

بينتميزأوضاعأيأو2()مادةمركزأوعرقمةأودينيةغيراعتباراتمن

الكنائسأنالدستورواعمبرالدولةعنالدينفصلوكذلك.والرجلالمرأة
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جؤللمشاركةالدولةبواسطةدعوتهايتمطوعيةمنظما!أووكالاتعنعبارة

اليدعاالذيم6791أروشابإعلانالدستوريتأئرولمبالبلادالنتميةمشارلع

ودعمها.تمزانياشيوعية

بخطابواضحأئتزانيافيوالدولةالمسيحيةبينالعلاقةشكلوأصبح

لهاليستتزانياأنأعلنوالذي7391ديسمبرجؤنيريريالرئيسوتوجيهات

الشعبأغلبول!ن،دينلهاليسوالححومة،دينلهليسالحزب،دين

اختيارحريةمواطنلأيوتمنحتضمنوالحزبوالحكومة،متدينالتتزاني

يريدها.التيوالعقيدةالدين

الدولةبينتظهربدآتالمشاكلأنالعالميةالمسيحيةوتشيرالموسوعة

فيالتاريخيةومسئولياتهامهمتهاممارسةجؤالكنائس!بدأأنمنذوالنائس

كلبتأميمالتتزانيةالح!ومةقامتحيث)الصحة(والطبالتعليمخدمات

ومنذغيرتغييرمنظلتال!نسيةادارتهمغيرأن،أم969فيالخاصةالمدارس

بدأتالطبيةالخدماتمجالوجؤ.الحكومةبواسطةتمولأخذتالتارلخذلك

الكنسية.الطبيةبالمعاهدالأفرادمرتباتتموللمسألةجؤتظهرالمشكلة

chamaالحاكمالحزبوطلب cha mapinduzeتشاركأنالكنائسمن

قاعدةتعتبوالتيالتتظيماتمنوضكليرهاالعموميةالقرىتتظيماتفيوتدخل

فقدالئتزانيةالحكومةمنالسياسيةلذهونتيجة،التتزانيةللشيوعيةأساسية

الصمتفضلالقساوسةمنجزء:مختلفينخطين!سياسةالمسيحيونأخذ

تستخدموربماالمحليينالسكانمناطقجؤلعلاقاتهمنسبةالامرعليوكتم

منعددتضمنالقساوسةمنآخرجزءبينما،السياسيةالأهدافبعضفي

تتظيمهاتمالكلماتمنعددفإنوعليه،المبادراتبعضجؤتعاونواالبطاركة

والكنائس.ccmالحاكمالحزبمنقياداتبواسطة

تتزانياجؤوالسلطةالكنيسةبينهيكمااستمرتقدالعارقةأنويظهر

استمرحيث،8OO2?()اللحظةهذهحتىالقانونيأوالدستوريالمستوىعلى
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منوغيرهاالدينحرلةعلىوينص،رسميةديانةتحديدعدمجؤالدستور

منالحرلاتهـلحميبحرلةالدينممارسةفيعامبشحلساهمتالتيالقوانين

فيالدين!ةللحريةالدوليالتقرلرويشير،الخاصةأوالححوميةسواءالاعتداء

بينمناوبةالرئاسةإنتقولمكتوبةغيرقاعدةهناكأنم8002لسنةئتزانيا

العرف،عامينلمدةالعاديةوالدورةسنوات01كلمرةوالمسلمينالمسيحيين

جؤالمسلمونهـسشثنىوالمسيحيينالمسلمينتحكموالجنائيةالمدنيةوالقوانين

تتزانيافيالقضاةالمسيحيينبعضولوجد،الإسلاميةبالشرلعةالمدنيةالقضايا

علىتتطويالتيالمدنيةالقضاياجؤالإسلاميةبالشريعةيحكمالرئيسالبحر

لمالدولةول!نالمسلموناحتجوقد،مسلمةالأطرافكانتاذالأسرةقانون

زنجبار.فيقائمالقانونيالوضعونفس،)جراءأيتفعل

فإن)المسيحية(الدينيةبالمنظماتالتتزانيةالححومةلعلاقةبالنسبة

حتىالداخليةوزارةجؤالجمعياتمسجللدىالتسحيلعليهاتفرضالحكومة

التسجيلعند01عنالإتباععدديقللاأنهـلشترك.بالعملالمشروعيةتأخذ

يضافزنجباروفي،منطقةمفوضمنتوصيةوخطابمكتوبدستوروتقديم

المفتي.منموافقةخطابتقديمذلكالى

يشيرتقرلرللمسيحيينبالنسبةالتعليمتجاهالدولةلسياسةبالنسبة

مدارسجؤلهمبالنسبةالدينتدرش!يكونبأنهسم800لعامالدينيةالحرلة

ماوغالبأتتزانيا!الوطنيةالدراسيةالمناهجمنجزءاليسولكنالعامة

يجبالدينيةوالدروس،أوالمتطوعينالوالدينمنمخصصأساسعلىتدرس

بالنسبةالوضعهذاونفس،المعلمينأوالوالدينأوالمدرسةادارةعليهتوافقأن

الزاميةالمسيحيةالدينيةالدروستكونالخاصةالمدارسبعضففيللمسلمين

فيوالجامعا!المدارسمنالعديدأن8002Xلعامالتقرلروأشار.للطلاب

الكاثوليكية.بال!نسيةمرتبطةالرئيسةالأرضخاصةئتزانيا
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فيالوعظبالقانونيحظرأنهم8002لعامالدينيةالحرلةتقرلرهـلفيد

تشكلوالتيآخردينأيأوالمسيح!ةمنالمحرلضيةالموادتوزلعأوتتزانيا

.العامالنظامعلىخطرا

منعددالىم8002لعامنتزانياجؤالدينيةللحريةالدوليالتقرلرهـلشير

و!ذلك،التصزانيةبالدولةالمسيحيةعلاقةفيتوتروجودتظهرالتيالحالات

المسيحية.الإسلاميةالعلاقاتتوتر

العرببعضمنلرشاوىالشرطةرجالقبولالكنمسةزعمالتقرلرأورد

علىفرقتاشتباكوحصلندونيكينومنطقةفيالمساحاتبعضلاستخدام

الحكومةوأعربتمنهمعددوأصيبالبنادقباستخدامالتظاهرةالشرطةإثره

والمسلمةالمسيحيةالطائفتينبينصراعاتوالآخرالحينبينتمشأبانه

م2هه8ابرلل!ذلكحصلالحكوميةوالقراراتالتدخلتستوجب

بينصراعحدثم(8002)ابرللالشهرنفسفيأنهالتقرلرهـلذكر

المسلمينمنحتالحكومةأقالمسيحييناحتجاجبسببوالمسلمينالمسيحيين

الزعماءوطالب،استخدامهايجوزلاعامةملكيةوتضممسجدلبناءأرضا

القيادةكليةوهيلفسيوتقديمالمختصةالحكوميةالجهاتمنالمسيحيون

الإنشاء.قيدمازالوالمسجد،للأرضالراعية

جهاتمنالسابقةالسنوا!فيمشابهةحالاتإلىالتقرلرويشير

الحزبرئيس!رستوفرالقسقدمم7002أكتوبرأ9ففي،مسيحية

جؤطعنالسلامدارفيالعلياالمحكمةالىالتماساالمعارضالديمقراطي

استخداممسألةفيللفصلالمحكمةلقاضيالاقتراحلتقديمالحكومة

منللدولةالعلمانيةالطبيعةتقولضشأنهمنذلكأنبدعوىالإسلاميةالشريعة

منلاحقوقتفياعتقلكرششوفرالقسأنيذكرالدستور.انتهاكخلال

عنهوأفرج،الدينيةالمؤسساتفيفنتةلإحداثمختلفةموادتوفلعبتهمةالشهر

بقولهاالكرلمالقرآنو)ذاعةللشرطةالعامالمفتشسيقاضيأنهوقالبكفالة
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مثلأنالرئيسوذكر.الإسلاميةالشئونجؤبتدخلهمقطوعةرأسهالقسان

نأالىبالصبرالتحليالمواطنينمنوطلبالبلادتقسمأنيمكنالقضيةهذء

بالمح!مة.القيامفيالحكومةلمظر

قامتالمسيحيةوالطوائفالنتزانيةالحكومةبينالمواجهاتاطارو!

م8002مارسجؤالمسيحيالدينيبالنشام!تتصلالاعتقالاتببعضالحكومة

منأولادهمبحجبسنتينلمدهبالسجنالسبتيينمنثلاثةبسجنوقامت

وقامت،العالمونهايةالمسيحللسيدوشيكةعودةبحجةللمدرسةالذهاب

لقيوأث!8002مارس27فيمماثلبعملوالمعلمينالآباءمنأخريمجموعة

الدراسةسنجؤالأطفالجميعالتحاقالقانونيشترطحيث،عليهمالقبض

بالمدرسة.

المسيحيينمنعددباعتقالم8002مارس3فيهالحكومةقامتكما

والتيالعامةوالبياناتوالفتتةللقانونلمخالفتهمالإنجيليةالمعمدانيةمنوواعظ

ضدالعلنيةالتصرلحاتبسبباتهمواوقدللسلامخرقفيتتسببأنيرجح

موعدحتىالسجنفياحتجزواوقدوسلمعليهالفهصليمحمدالنبي

مالية.غرامةودفعبكفالةوالخروجالمحكمة

أشارالتتزانيةالسلطةودورالإسلاميةالمسيحيةالصراعاتإطاروفي

الاجتماعيةالتوتراتاستمرارإلى8002Xلعامالدينيةللحريةالعالميالتقرلر

مسيراتضدبالشكوىالمسيحيونقامحيث،والمسلمينالمسيحيينبين

قياداتبواسطةلهاحدلوضعالمسيحيوقوسعىالتوقيتحيثمنالمسلمين

.قرارأييتخذوالمالحكوميينالمسئولينولكن،الشرطةوقاثدمسيحية

أماكنملكيةحولإسلاميةمسيحيةنزاعاتإلىالتقرلرأشاركما

حادئةفيم8002مارس92فياشتباحاتاندلعتفقد،والدفنالعبادة

وأصبحمسيحياولدوالذيشيبوباسمأيضاالمعروفوليامبولجثةدفنمراسم
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قرارحينالىالشرطةوتدخلتوفاتهقبلالمسيحيةإليعادانهولقالمسلما

مسيحيأ.وليامبوليدفنبأنقضتالميالمح!مة

أنالمسيحيينبجانبالسلطةوقوفاليتشيرالتيالمواقفضمنومن

ترخيصبإلغاءى800ومارس7002Xديسمبرفيقامالمسلمزنزيارمفتينائب

بحجةوزنزيارنتزانيافيالدعوةفيللعملالإسلاميةالدعوهشبابمنمجموعة

المسيحية.ضدتشهيرلةبياناتنشر

المسيحيةالحكومةغيرالمنظماتمنعضوأنإلىالتقريريشيركما

المسلمتمباومسعودلالاماأمانيالفنانيينمنالمين)كاست(البومبأخذهدد

تشهيرلة!بطرلقةالمسيحيسوعاسمذحرواأنهمبتهمللمحكمةوتقديمهم

.م7002اكتوبرفيالموسيقى

افريقياشرقدول!المسيحيينونسبتهمعدديوضحجدول
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منأنهاعلىهـدكيبيدياموسوعةصنفتهادولفيالمسيحيينونسبةعدديوضحجدول

افريقياشرق

ابمممعمجي!!لصنبهأ.لم!معيخيل!فجمبىعالنسكانإ:أائئ!ؤبخةا

06%000.000.03000.000.81يوغندا

2.39%8811.8068.751سيشل

%082.044.8335.298.76.39رواندا

%247.671424.312القعرجزر

ولكيبئيا.العالمإولحسبالمس!حيه:

الحرةالموسوعةالمصلر:

wikipediويكيبيدطا)المصدر:(الحرةالموسوعة

افريقيامناطقحسبللمسيحيةمقارنةإحصالياتيوضحجدول

المسيحيينتعدادالسكاق0مجموع

المنمبمحمى

4صيكاقمغ

المنطقة

%49.46ا566.488.1225056.851.50افرلقياشرق

%875.561.19811.668.5518.06افريقياوسط

%9746.278.0856.58)0.290.137)فرلقياجنوب

%63.)095.359.926474.383.853افرلقياغرب

%.837.639.1161094.358.01146إفريقياشمال

%887.410.1886810.541.3371.38المجموع

العالملمحولحسبالمسدحية.الحرةالموسوعةwikipediaويكيبيدياالمصثر:

115

نسبة

المسيحيين

هن

لمينميج!نا

لمابعااج!/

87.4%

56.2%

7.3%

39.3%

4800%

25.5%
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جعلمراوادرلمصاا

81002-1 International Religions freedom Report

8002-2 CIA world fact book Encyclopedia

-3(World Free Encyclopedia8002 (Wikipeia

-4 David .B Barrett

82915,rd Universitypress5مrd- Nairobi- New York,OxمOx)

العن!بوتية.بالشبكةبالنتصمروالمسيحمةالمهتمةالمواقعمنعدد5-
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أالقنصي!!غ!!!!

الزي!موسىثيصو.د:اعداد

واكلةسيويةالإفريقيةالدراساتمعهد-الخرطومجامعة
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أ.مقدمه

يالى:ماالورقلأ!د!أ!دافأ!ممقالأ!دأف:أ/

م(9142A)8002/الحاليةالأوضاععنواضحةواقعيةصورةتقديمأ/

ومؤسسالهاوالحنيسةوالتبشير،عامةالمسيحيةذلك)هـدشملللننصير-

الأديانمعوعلاكته،والثقافيةوالاقتصاديةالسياسية،ذلكوارتباطات

افريقيا.غربمنطقةجؤوذلك-(الإسلامخاصة-الأخرى

توفيروايجادفيالمساهمةبهدفعامةبياناتوقاعدةمعلوماتتقديمب/

مستقبليةدراساتاساسهاعلىتبنىانيمكن،متخصصةعلميةمرجعية

التقرلر.بهيهتمالذيالموضوعحدودجؤ

منظورمنالحقائقمعللتعاملمستقبليةإستراتيجيةتطويرجؤالمساهمةج/

حرلةاحترامعلىقائمةإسلاميةقيمإطارءوذلك،الإسلاميةالدعوه

فيذلك.العدوانيالاستهدافمنالإسلامحمايةالوقتنفسوفيالاعتقاد

التحليل.تفاصيلجؤالاستغراقدون،أساسيةتوفيرمعطياتجانب

:العقبات/ب

وأافريقياغرب!سواء،ألنتصيريالنشاطأنإلىهناالإشارةمنبدلا

لهذا،المدىبعيدةوالاستراتيجياتالقولةالمؤسساتأساسعلىيقوم،غيرها

خاصةواخر-عامبينالعامةاتجاهاتهفيأساسيةتحولاتوقوعتصوريصشا

واضحةبصورةالمتغيرةالسياسيةالمستولاتأنغير.العامبالإطاريمعلقمافي

ا!لتغيراتهذهحانت)ذا،جديدةمواقفاستحداثالتبشيرمندائماتستلزم

الاقطارمنقطركلفىيحدثلابدورهوهذا.وقضاياهبأهدافهالصلةذا!

الإحصائيةالمسوحاتفإنأخرىناحيةمن.متباعدةزمانيةفترا!جؤإلا

تتملاوقد،نشرهاويتمنتائجهاتكتملحتىبالسنواتيقدرزمنأتقتضي

الباحثعلىيحتموهذانشرها.تاريخمنسنواتعشرحواليبعدإلامراجعتها

بحثهعنهيكتبالذىالعامواقععنقليلاأوكثيرأتبعدمصادرالىالرجوع
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علىاعتمدإذايوردهاالتيالمعلوما!أهميةجؤيقدحلاهذاأنغيرتقرلره.أو

نأالىالتمبيهمنأيضالابد.المتاحةالمراجعجؤحداثةواكثرهاا!لعلوماتاخر

المؤسساتولازالت،نشاطتهاعنالمصادرأهمعادهتمئلالكنسيةالمؤسسات

النشاطجانبفياليهاتتتميالتيوالدولالمجتمعاتبقصورمتأثرةالإسلامية

النشاطبمتابعةيتعلقمافيمهمأأوأساسيأعونأتقدمفلاوالإحصائيالبحثي

ذاتوالتحليلاتالمعلوماتعادةتتشرلاالكنسيةالمؤسساتوهذهالتتصيري.

اطاراتهافياستخدامهااجلمنسرلةبهاوتحتفظ،الخاصةالحساسية

الداخلية.

واضحةصورةتقديمتعترضالتىالعقبا!بعضالسابقةالنقاطتمثل

800بالعاممحددة / غربفيالتتصيريبالنشاطيتعلقفيما9142X!م

وواضحةواقعيةصورةتوفيرالإم!انقدريحاولالتقريرهذاأنغير.إفرلقيا

الوقتفيافريقياغربجؤ،المختلفةذلكوارتباطاتوالتتصير،الكنيسةعن

8002عامفيسواء-الحاضر / 9142A-هوماحدودفي-قبلهماأوم

.اليومحتىمستمر

المنهجيلأ:ج/

تطوراتمنمستجدهومابينالفصليمكنلاالمنهجيةالناحيةمن

الاستمرارحقيقةبحسبانذلك،التارلخفيومتجذرقائمهوماوبننووقائع

تارلخيةأساسيةخلفياتتقديمعلىالتقرلرحرصلذلكالحاضر.!التارلخي

ذلك.فيالإسهابدونولكن،لمعلوماتهمهمأإطارأتمثلومكانية

المسحيالمنهجفيتتمثلالورقةهذهكتابةلمنهجيةالأساسيةالملامح

الكتبفيالمتوفرةالأدبياتمنالاساسيةمادتهيستمدالذي،الوصفي

الاالوصفيالمنهجغلبةومع.الإلكترونيةالمعلوماتوشبكةالمنشورةوالتقارير

لفهماللازمةالأوليةالمعطياتتوفيربعضفيتحليليأمنهجأاستخدمالتقرلرأن

ذلك-المتعمقالتحليلالىذلكتجاوزيتمولم،وبياناتمعلوماتمنوردما
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استخدمأخرىناحيةمنالتقرلرتسودالتينفسهاالمسحيةالطبيعةبححم

والكمي.النوعيالمنهجمنكارالتقردر

العامة:الورقلأبنيلأد/

الىالإشاراتطرلقعنافرلقياغربلماولبينالمزاوجةالتقرلرحاول

حاولاخرىناحيةومن،ناحيةمنالآخرعنمنفصلأأقطارهامنقطركل

عنالنظربفضمتكاملواحدكإقليمإليهابالنظرافريقياغربنتاول

قطراعشرستةبتتاوليتعلقالبحثصلبغيرأن.المتعددةالقطريةكياناته

بنين،:وهي.العرليةالابجديةالحروفحسبترتيبهاتمالأقاليمفيإفرلقيأ

غامبيا،،سيراليون،السنفال،العاجساحل،جابون،توغو،فاسوبور!ينا

نيجيمرلا.النيجر،،مالي،ليبرلا،الكاميرون،بيساوغينيا،غيانا،غانا

بالعامالخاصةالوقائعأبرزبعضالورقةمنالأخيرالجزءيتضمن

نتائج.منإليهتوصلماأهمتلخصبخاتمةالتقرلرهـشتهيم.8002
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فيلأ:ثقاعيلأ،جتماا،يلأداقتصا،سيلأسيا،ريخيلأتا،نيلأسكا،فيةجغوا:خلفيلأ/2

الجغرافياألم2-

شمالدرجة13وصفرعرضخطىبينإفرلقياغرباقليممعظميقع

إفرلقياغربمنطقةوتمثلقرينتش!.غ18وق5طولخطيوب!نالاستواءخط

لنهرالأدنىالحوضمنيمتدوهو.بوضوحتحديدهيمكنطبيعيأاقليمأ

الشرقجؤالكاميوونلجبالالغرليةالسفوححتىويمتدالغربفىالسنغال

وأقصى.الكاميرونوجبالالأطلسيالمحيطبينميلأأ075.مدىعلىوذلك

065حواليلمسافةشمالامنههـلمتد،غينياخليجهيللإقليمالجنوبيةالحدود

مريع،ميلملايين4.2حواليالمساحةناحيةمنافرلقياغرباقليمولبلغميلأ.

دولمساحةمنأ8.تساويوهي12كلم000.008.7الإقليممساحةوتبلغ

افرلقيا-مساحةمن%02حواليكذلكوتساوي.الأوربيالاتحاد

الساحليالسهلهما،واضحينقسمينمنإفرلقياغرباقليميتكون

المناطقويمثلالهضبةياقليم،الأطلسيللمحيطالغرييةنهايتهفيالملاصق

سطحفوققدمأ005لحواليالمتوسطفيالإقليمهذاهـلرتقع.الداخليةالمرتفعة

المرتفعة،الجبالبعضوجودمعالبحرنحوالتدرلجيبالالخدارويتميزالبحر،

وجبال،إفرلفباعربأنهارمعظممنهاوننبعالعربفيجالونفوتاجبالوأهمها

هضبةتمثلهاالارتفاعمتوسطةمنطقةنيجيريافيونجد.الشرقفيالكاميرون

هطولممدلاتوتتفاوت،الأشانتيهضبةتمثلهامماثلةمنطقةغاناوفي،جوس

فى،الغنيةالسافناحشائشومناطقالاستوائيةالمناطقفيغزلرةفهي،الأمطار

الفقيرةالسافناحشائشمناطقفىشمالأاتجهناكلماوتقلالجنويي.الجزء

15عرضخطجنوبالغزيرةالامطارذاتالمناطقمعظموتقعالصحراء.وشبه

فيالندرةالىالجنوبفيالكثافةحيثمنالنباتيالفطاءتفاوتذلكويتبعش.

فيالحيواناترعيفيزلدالبشريالمعيشةنمطذلكويحدد.الشمالأقصى

.الجنوبفيالزراعةكثافةتزلديينماالشمال
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السكانلمب2-

نسمة،مليون315بحواليم7002عامإفريمياغربسكانقدر

من%06أنكذلكقدر.م0302عاممليون048الىيصلأقولتوقع

حواليالىيصلالإقليمسكانوعدد.عامام!5سنتحتالإقليمسكان

.القارةمساحةمن%02حواليمساحتهتبلغبينماافريقياسكانمن34%

توقعوصوسطكلئهز/شخصأ04فيهالسكانيةالكثافةمتوسطويبلغ

منمتفاوتةدرجا!لخدالسلاليالتكولنبشأنللفرد.عامأ04العمر

امادمنذالقارةفياستوطنتالتيأوالإفرلقيالمنشأذاتالسلالاتاختلاط

بالزنوجيسمىماالامتزاجهذافيالمشاركةالسلالا!أهمونجد.بعيدة

العرقينقاؤهمولزداد،والحاميرونالسنغالنهربينوشتشرصون.الأصليين

الأنفمثلالوجهملامحغلظةهيالسلاليةصفاتهموأهمغينيا.ساحلعلى

بجانب.المتوسطةالقامةمعالبشرةوسواد،قلتهمعالشعروخشونة،والشفتين

التيبالعناصرتأثرتالتيالسودانيةبالسلالةيعرفمالخدالمجموعةهذه

علىوآثرتالعرييا!لفربمنالإقليمدخلتالتيالبرلر-مثل-بالحاميةتعرف

هذامن)لخدرتوقد.السلاليتكوينهتعديلفيوساهمتالشماليةأطرافه

نيجرلا.شمالجؤوالفولانيالهوسامثل،الإقليمفيالعددضخمةقبائلالتأثير

مثل-إليهاتتتميكنيرةقبليةمجموعاتلخدالزنجيةللسلالاتبالنسبة

غينيا،غرب!دوماندنعاوالتموالمندي،نيجرياوشرقجنوبفيوالإيبواليوربا

السكانيالتكوينوبشأن.غانافيوالفانتيوالأشانتي،السنفالجؤوالولف

طبيعيةلأسبابالإقليم!السكانتوفلعفيالتوازنعدممنواضحاقدرألجد

ال!ثافةوتصل-نيجرلاشمالمثل-الشماليةالمناطقفيالأمطارقلةمثل-

ل!لتسمة15أ-بينيتراوحماالىالصحراولةشبةالمناطقفىالسكانية

كيلولكلنسمة05حواليالىالإقليمجنوبفيتزيدبينما،مترمرلعكيلو
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حالةب!ثير!ذلكمنأكثرالىوتصل.المدنخارج،المتوسطفيمترمرلع

غانا.جؤوأكرانيجرياجؤلاغوسمثلالساحليةالجنوبيةالمدن

والسياسةالتاريخعلاقا/2-ج

الحالهوكما،كبيرةودولمدنياتالبعيدالماضيفيالإقليمفيقامت

اقتصادياازدهارأأيضاوشهدوغيرها.غانافيوالأشانتيبنينحضاراتجؤ

الصحراولةعيرالطر!المجارةبسببخاصة،الوسطىالعصورفمرةءولجاريأ

شرقوشمالشمالوالىمنالمختلفةالسلعالقوافلبواسطتهاتتقلكانتالتي

والىوأورباالمتوسطالأبيضالبحراقليمالىالبحرلةعبرالمنافذثمافريقيا

بدءأ،الأوربيوناكتشفعشرالخامسالقرقومنذوآسيا.الاحمرالبحراقليم

للاستعمارمقدمةذلكوكانبالمواردالإقليمهذاغنىمدى،البرتفاليينمن

الإقليمهذاعلىبالغةبصورةأئرتالتي،الأطلسيعبرالرقيقوتجارةالأوربي

معطماحتلالإلىالأوربيةالمطامعوأدتإفرلقيا.مناطقمنغيرهمنأكثر

وشهدتالأوريية.الشركاتبواسطةمواردهاونهبإفرلقياغربمناطق

البرتفال،ماحد!الى،وبريطانيافرنسامنكلتقاسمالاستعماهـلةالحقبة

وفي.بريطانياثملفرنساكانالأسدنصيبأنغير،الإقليمإحتلال،وألمانيا

أما.الإقليمفيالمستعمرةالدولمعظماستقلت579196191عاميبينالفترة

نشأتوقدم.7491عامالبرتفالمنالاستقلالعلىحصلتفقدبيساوغينيا

السياسيةالحدودوضعتالتيالاستعماريةبالفترةمتأثرةالمستقلةالحىنظم

تولتالتيالسياسيةالنخببرعايةقامت!ما،الإقليمفيالحديثةللدول

قدالنخبهذهمعطمأنمنبالرغمذلكالأوريي.الاستعماررحيلبعدالحكم

لاالسياسيفالاختلاف،الاستعمارومقاومةالتحررحركاتفيشاركت

الافرلقية.النخبعلىالأوربيةالسياسية-الثقافيةوالتأثيراتالتعليمأترينفي

مناطقمنغيرهامثل،الإقليمفىالسياسيةالاجتماعيةالتركيبةغيران

كثيرهذاجعلوقد.السياسيةالحياةكبيرفيدوراللجيوشجعلت،افرلقيا
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معالأجنبيةوالتدخلاتالعسكريةللانقلاباتفرلسةافرلقياغرباقطارمن

ستينيا!خلالافريقياغربمعظمسادتوقد.الديمقراطيةمش!لةبروز

نأإلا،ماركسمأبعضهاكانوقد،الشموليةالنظمبعدهوماالعشرلنالقرق

عدماستمرارمعالأخيرةالآونةفىوقعالديموقراطيةالتحولاتمنكبيواقدرأ

الإقليم.فيعامبوجهالسماسيالاستقرار

الاقتصادد/علاقة-2

بالفنىعمومأتتصفافريقياغربمنطقةفإنالاقتصاديةالناحيةمن

لإنتاجوبالنسبة.والنفطوالمعادنوالفواكهوالحبوبالماشيةمئلالمواردوتعدد

معظمفينجدهاالطبيعيةوالأعشابوالزيوتوالفواكهوالحبوبالماشية

القولويمكن.والىالنوعفىالتفاوتمنبدرجةافرلقياغربأقطار

بعواملهـلتأثربالتقليديةيتصفالإقليمفيوالحيوانيالزراعيالإنتاجبأنعمومأ

المجالهذاجؤالمتاحةالمواردمنالكبيرةالاستفادةمنمنعتكتيرةسالبة

الاقتصادمستوىالىالاكتفائيالمعيشيالاقتصادمستوىمنوتحويلها

منمعقولاقدرالجد،والنفطللمعادنوبالنسبة.والتجاريالاستثماريالنقدي

أفرلقيةبلدانعنكثيوايقلوهو،وسيراليونغانامنكل!الماسانتاج

فياليورانيمانتاجمنمتوسطاقدرأونجد.افرلقياوجنوبالكنغومثلأخرى

انتاجأالإقليمأقطارأكثرأما.النفطمنالقليلأيضانتتجالتيالجابون

ونصفمصرإنتاجضعف)يساويمعقولأقدرأنتتجوهي،نيجريافهيللنفط

.ليبيا(انتاج

الموادتصديرغلبةإطارفيلايزالالإقليمفيللاقتصادالعامالشكلان

أنهكما،)فرلقياخارجالصناعيةالدولفيالمصنوعةالسلعواستيرادالخام

هذاأتاحوقد.الحالاتبعضفيالبدائيوريماالتقليديبالطابعيتصفلايزال

منذلكعلىيترتبوماالرأسماليالاستعماريالاختراقفرصمنكبيراقدرا

لعامالاقتصاديةالأركاموتشير.وثقافيةواجتماعيةسياسيةتأثيرات
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الهشاشةمنحالةفيهوتخلقالإقليمتسودالتيالفقرأوضاعالى7002/8002

ذلكومن.الدينيةالثقافيةالبنياتضعفعندالاختراقعلىتساعدالاجتماعية

وان.أمرلكيدولار007حواليهوالمحليالقوميالناتجمنالفردنصيبأن

أنالىالإشارةوتجدر.المحليالقوميالناتجمن%75.0تمثلالخارجيةالتجارة

الموارد.توفررغمموجودالفقرهذا

التكولننضجضعفملاحظةيمكنالاقتصاديةالاجتماعيةالناحيةمن

بعلاقاتمباشرةترتبطاقتصاديةطبقيةكياناتبعدتتبلورفلم،الطبقي

التكوشاتتتخلل!انما-المماليةأوالرأسماليةالطبقةمثل-الإنتاج

علىذلكولؤثر.والعشائريةالقبليةوالنظمالقيمالاقتصاديةالاجتماعية

الاختراقوسهولةالسياسيالاستقرارعدمثبمساهمتهالسياسيالمستوى

المتعلمةالنخبولطموح،ناحيةمنالاجتماعيةالمؤسسةلضعف،الأجنبي

بالتوازنمضرةوسلوكيةسياسيةاقتصاديةبممارساتتمومتجعلهالدرجة

الثقافية-الاجتماعيةالناحيةمنأما.أخرىناحيةمن-الوطنيوالاستقرار

التقليديةالمجتمعاتبينإفريقياغربمجتمعاتكبيرفىتباينحدثفقد

الحضرلةالمجتمعاتوبين"الساكنة!والمحليةالإفرلقيةالثقافاتذاتالرلفية

غيرمستقر،صحركطابعذاتوهي،التقليديالمجتمعتفككعننجمتالتي

مثلمظاهرشهدتوقداوالسلوكيالاجتماعيالاضطرابدرجةيصلقد

.التقليديالأفريقيالت!وينفيالراسخ،والعشائريالأسريالنظامضعف

بمؤثرات-الحضرلةشبةوكذلك-الحضرلةالمجتمعاتهذهتأثرتوقد

نزاعاتمنيشولهابما،الثقافيةللمسيحيهالأوسعالوعاءوهي،الغرييةالثقافه

القيمكثيرمنغرسلل!مصيرالمسيحيهذاأتاحوقد.تحرريةسلو!ية

الاستمدادهذامثلأنوالواقع.الإقليمجؤالمسلمينوسطحتىالمسيحية

واقعمننبعتتلقاثيةأوعفولةبصورةيحدثلمالغرليةللقيمالثقافيةوالقابلية

)علامية،،موجهةمؤئراتكبيربفعلحذالىحدثتوانماالإفرلقيالمجتمع
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صورهفيالإفرلقيالمجتمعنطاقخارجغرييةمصادرمنوغيوهاتعليمية

الحديثة.أوالتقليدية

جغرافيةمنالذ!ر،سالفةالمتفيراتتداخلالىالإشارةمنهنابدلا

الممصيرظاهرةمعوثقافيةواجتماعيةواقتصاديةوسياسيةوتارلخيةوسكانية

بها،المباشرةغيرأوالمباشرةالصلةذاتوالمؤسساتالكنيسةنشاطوتغلفل

النتصيروتاثيراتهخرلطةأنذلكومنإفرلقيا.غربمجتمعاتعلىوتأئيرذلك

وذلك،الإقليمفيالجغراجؤالجنوبباتجاهعادةتزدادوالثقافيةالاجتماعية

جؤتغلغلتالتيالتاريخيةالجذورذاتالإسلاميةالتأثيراتوجودضعفبسبب

الحديث-العصرقبل-القديمالإسلاميللعالمالمجاورةبحكمالإقليمشمال

وألاجتماعيةالثقافيةومؤسساتهالإسلاملأنذلك.العرييالمغربمنخاصة

الدياناتاكتمالصعفعنينجمالذيالثقافيالفراغحجممنيقلص

للمسيحيةيتيحالذيالضعفوهو،البنيولةالناحيةمن،التقليديةالإفرلقية

الفردنفسداخلالنسبيالتغلغلبمعنى-ورأسياأفقيا،الواسعألانتشارافرص

الئقافيةالسياساتفإنكذلكيطورها.التيالاجتماعيةوالأشكالالإفردضني

المتضمنةالغرييةالقيمزرعنحوتتزعالدولةمؤسساتتديرهاالتيوالإعلامية

والشرق.الشمالجؤالإسلاميالنفوذمراكزمنابتعدناكلماالمسيحيةللقيم

أكبرقدراالزنجيةالأفرلقيةالساوليةالأصولذاتالقبليةالكياناتوتظهر

المجموعاتمعالمقارنةعندخاصةالتتصير،بحركةللتاثرالاستعدادمن

رقمالإحصائيالجدولالظاهرةهذهعلىولدل.الشمال!المسلمة+السودانية

عرقا17أساسعلىالمسيحيةوتقسيمالعالمس!ان:عنوانتحت"24

القولهـلمكن(م55910002-)منالفترةفيلغولة-اكمومجموعة432و

مسلمةأغلبيةذاتوالنيجر،وماليوغامبياالكاميرونمثلدولإنعامةبصفة

وبوركينابنينمثلأخرىدولمعمقارنةكثيراالمسيحيالتبشيرفيهايضعف

وغانا.فاسو
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نسبةأن97()صهالسابقالمصدرنفسجؤ25الجدولولظهر

تساويالإقليمشمالفييوجدمنهموجزء،الواحاتبريروسطالمسيحيين

المسيحييننسبةتبلغبينما.%20.0تساويالهوساوسطنسبتهمبينماصفر%

جنوبفيالأيبوووسط،%86.65الجديدةغينيا!الميلانيينمجموعةوسط

تكونلاأنهـلتوقع،م5891العامعن)حصائياتوهذه.%56.57نيجيرلا

تفيرعواملظهورعدمبسبب-م8002العامفيملموسةبصورةتفيرتقد

أثرنجدإفرلقياوشرقغرببينالمقارنةوعند.الخصوصهذا!واضحة

هذاهـلزيد.واضحأ-المصدرالأوربيةغير-القديمةالمسيحيةغيابعامل

حتى،اسلاميةمجممعاتلدولالمجاورينايأفارقةوسطالمسيحيينعددالعامل

الأوسط،الشرقمنطقةجؤمعظمهمويعيش،العربوسطالمسيحييننسبةأن

نسبةارتفاععواملمنأنولاشك.%36.7نسبةالسابقللمصدروفقأتبلغ

تأثيرلعنصرفقطيعودلاالإقليمجؤالإفرلقيةالمجموعاتوسطالمسيحيين

الإسلاميةالمراكزمنالقرلبأوالبعيدأوالمجاوروالثقافيالإقليميالمحيط

التركيزدرجةأهمهامنعديدةعواملالىأيضايعودولكنه،التارلخية

ذلكولحدث.المجموعةأوللمنطقةالحنسيالنشاطيوليهالذيوالاهتمام

المسيحي.السصيرواستراتيجياتبأولوياتخاصةلحساباتوفقاعادة
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والتنصيرالكنيسلأ،المسيحية:إفريقياغربأقطار/3/

بنينجمهوريلأ3-أ

أساسيا:هعلوماتأ/3-أ-

نالت،سابقةفرنس!ةمستعمرةوهي،داهوميهوالسابقالاسم

العامحتىمستقلةممل!ةالأصلفيوكانت،م0691عامالاستقلال

(.مريعميل)483.43مريعكيلومتر623.121الكليةمساحتهاأم.518

27بالسكانيةالكثافةوتقدر.نسمة547.532.8للسكانالحاليالعدد

بلغاتالتحدثوشمالفرنسيةهيالرسميةاللنة.2شخصأ/كلم76

عددفىتتمثلالمستخدمةالأساسيةاللغا!التاليةالإثميةاللفولةالمجموعات

-3.12اليوربا-2.15الادجا-2.93الفونمثل،المحليةاللغاتكبيرمن

أخرىمجموعاتمع--الأيويالسومبا-الفولاني-القن-2.9البارلا

الحجم.صغيرةعديدة

عاملأ:الأديانأوضاعب/-3-1

من%3.17بحواليالتقليديةالإفريقيةالأديانأتباعاليوميقدر

وقد،النساءوسطخاصةالأرلافجؤونشاطأتركيزااكثروهي،السكان

بقيةمثلوهي.البلادجؤالرئيسالدينتشكلالقريبالماضيفيكانت

تتمئلمشتركةقاعدةعلىتقومالصحراءجنوبافريقياجؤالتقليديةالأديان

نظامسياق!ؤوذلك،لاوئان(ماديةأشكالفيالآلهةتعددجؤاعتقادنظام!

أساسيأدوراالسحرةفيهيلعب-كهنوتينظامعلىيعتمد،طقوسيأسطوري

النظامويتضمنأخرىووظائفالتقليديبالعلاجمتصلوظيفينظاموهو.

للألهة.المتعددةالأشكالخلفالواحدل!ولهفكرهالتقليديالديني

بالتفاصيلتهتمعديدةاديانصورة!المشتركةالملامحهذهوتتجلى

الانبنينفىالمسيحيينعدديقدر.مجموعةاوقبيلةلكلوفقأالمختلفة
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تقدرالمسلمينمنكبيرةاقليةبهاوتوجد،السكانمن%8.42بحوالي

تموقدعلمانيةدولةالرسميةالناحيةمنبنينوجمهورلة.%4.24بحوالي

عند،القسميؤديالجمهورلةرئيسغيرأن-أم689عامرسمياذلكاعلان

للمسيحيةالتبشيرلةللطبيعةونسبة.الأجدادوأرواحاللوردباسم،المنصبتوليه

العنفلتفاديالدينينأتباعبينالمؤسسيالحوارنشطفقدللإسلاموالدعولة

ومحليةمهاجرةقبليةمجموعاتوسطالمسلمينوجودهـشركز.أتباعهمابين

نيجرلا(من)المهاجرلنوالفولانيوالهوسااليوربامجموعةمنالناقومثلأصلية

منومعظمهم،والقادريةالتيجانيةالطرلقتانالمسلمينوسطوننتشروالباريبا.

والتجار.لحضرا

والتنصير:الكنيسلأالمسيحيلأ،أوضاع3-،-ج

المختلفةبفروعهماوالبروتستانتيهالكاثوليكيةالكنائسبنينجؤتعمل

أساسعلىبل،رسميأوغيرمؤسسي،ال!نائسهذهبيناتصالولوجد.

جؤالعالميةاداراتهامنوتتظيمبتتسيقتعملانهاكما.عملهالتتسيقمحلي

كنيسة.كلاستقلالاطارفىوذلك-وكنداالمتحدةوالولاياتاوربا

التقليديةالأديانأتباعمنالأفارقةهمالتبشيريبالنشاطالأساسيوالمستهدف

الفرصة.سنحتكلما،المسلمينأحيانأالتبشيريستهدفغيو.أن

اليهاتقدمالتيالتتصيرلةوالبعثات،بنينفىالثابتةال!نائستستخدم

كلالىوالتعليميةالإعلاميةالرسائلوتوجيه.والتعليمأش!الهبشتىالإعلام

الإذاعةوتعتبرللأفراد.وكذلدمؤسسيةإطاراتفيالمخمالفةالمجموعاتمن

منوهيبنينالنتصيوفيجؤالمستخدمةالإعلاميةالوسائطأهمالمسموعة

بصورةالمستمعينإلىلتصلخاصةموجاتخلالمنبثهايتمخارجية:صنفين

محطةمنبثهيتمالذيالإذاعيالبرنامجأهمهامنمتتوعةإذاعاتوهيواضحة

اذاعةخلالمنذلكولتم،الداخليةالإذاعةهوالآخروالنوع،المجاورةليبيافي

اخباريةمجلةمعالأحدصلواتإذاعةعلىتقتصروهيالرسميةالدولة
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دورلةأومجلة15حواليبنينفيوتصدر.بروتستانتيةحاثوليكية،أسبوعية

وبرتستانتية.كاتولي!ية،مسيحية

ال!نيسةساهمتوقد،بنننللتمصيوفيمهمةأداةالتعليممئل

عددوكان.أساسيةبصفةالبلاد!النخبةمجتمعتاسيسفيال!اثوليكية

حوالي0791عامالبلادفيالكاثوليكيةالكنيسةتديرهاالتيالمدارس

الى5بالإضافةذلكتلميذأ.823.94حواليتضمابتدائيةمدرسة022

المدارسفيالتلاميذنسبةوبلفتتلميذا.025.3تضمثانولةمدارس

البلادفيالكليةنسبتهممن%03حواليالابتدائيةالمرحلةفيال!اثوليكية

من%15حواليالكاثولي!يةالثانويةالمدارسفيالتلاميذعدديبلغحين!

النشاطلنمومعارضةوطنيةنزعةبنينفيظهرتوقدالبلاد.فيالعامةنسبتهم

الأورييينبواسطةأساسيةبصفةيداروأنهخاصة،المدارسفيالتتصيوي

الدولةعلمانية)علانفيأولأالمعارضةهذهوتجلت.خاصةبصفةوالفرنسيين

وعدمالمختلفةالأديان)زاءالدولةحياديةيعنيهذاكانوقد.6891a,عام

اليساريبالانقلابذروتهالل!نيسةالمعارضةوبلغتفرد.لأيخاصدعمتقديم

الكاثوليكيةال!نيسةبدات.7291كتوير26lفيوقعالذيالمار!سي

تامينالىوبينهبينهاالصداموأدى.السياسيللنظاممستترةممارضة

بدأاجراءوهو.الدولةأشرافتحتووضعهاومصادرتهاالتعليميةمؤسساتها

التبشيرلةالتعليميةالقاعدةضرببذلكوتمأ.769عاموا!تمل7491عام

والدولةألكنيسةبينالأوضاععادتالزمنبمرورضكليرأنه.بنينفيالأساسية

عودةدونولكن،اليبراليالنظامإلىبنينتحولبعدخاصة،للاستقرار

منالتبشيويالعملفيال!نيسةواستمر!.البلاد!الضخمالكنسيالتعليم

تضرفالتيالثقافيةوالمراكزالخدميةوالمرسسا!الإذاعيةمواقعهاخلال

غربالىموجهةإذاعةأضخمعلىالعملتمم8002فبرايروفي.اليومعليها

موزعةالكنيسةأنشطة!ذللقاستمرتبنش.فيالكنيسةأقامتهاإفرلقيا
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الماضي.جؤعليهكانتالذيالنحوعلىالمخلالفةوالمناطقالجماعاتبين

وسطخاصة،البلادمنالجنوبيالشطر!الكاثوليكيالنشاطهـشركز

تصاهرعنالمتطورةالسلالةالىبالاضافة.والقن،الادجا،المينا،الفونقبائل

الساحل!القنوسطالبروتستانتيالنشام!يتركزبينما.بالافارقةالبرتفاليين

حديثا.بدأقد-بالفونالخاصالنشاطايوهو،أبومىحولوالفونالجنوبي

!اسوبوركينالم3-2

أساسيلأمعلوماتأ/3-2-

علىحصلت،فرنسيةمستعمرةوهيالعليافولتاهوالسابىالاسم

002.274الكليةمساحتها.واجادوجوعاصمتها.ا069عامالاستقاول

)573.264.5الحاليسحانهاعدد.(مربعميلا986.50)مترمريع!يلو

اللغةهيالرسميةاللغة.2كلمشخصأ/6.55السكانيةالكثافةتبلغ.نسمة

الموسى:التاليةالعرقيةاللفويةالمجموعاتبلفاتفيهاال!حدثهـشم،الفرنسية

ويصظوقوالسينوفو،%5.51ولصالونالغرييونوالماندي،كهـ%لىحواويمنالون

لبوسانسىوا،%5لقرماوا،5%واللوبي،%6لفولانيوا،بز6لقرنشيوا،7%

.6%حواليمجملها!تبلغصغيرةأخرىومجموعات،5%

عاملأالأديانب/3-2-

%،3.27بحواليم0002عامالتقليديةالإفريقيةالأديانأتباععددقدر

فيتختلفوهي%7.17بحوالىالمسيحيينوعدد،%55بحوالىالمسلمينوعدد

الأديانلأتباعنسبةأعلىوتبلغ،العرقيةالمجموعاتباختلافالتفاصيل

اللغولة.-العرقيةأكيرالمجموعاتيشكلونالذينالموسىوسطالتقليدية

البلاد!الإسلامانتشارالإستعمارىالعهدقبلالموسىامبراطورلةقا!متوقد

وبالرغم.السياسةهذهالفرنسيالاحتلالتابعوقد.بعنفالمسلمينواضطهدت

أهمبعضالمسلمونأنشاوقد.الأديانأكبراليوميمثلالإسلامفإنذلكمن

القرىمنكثيرمعذلك.العاصمةوأواجادوجوديالسوبوب!و،مثلالبلادمدن
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الحرحةتأثيربسببحديثاالمسلمينعددازدادوقد.التجاريةالاهميةذات

لمواطنيالموقتةوللإقامةالعاجوساحلفاسوبور!ينابينالتجاريةالسحانية

فهملذلكالمسلمينمعظمالحضرسحانولشكل.منهماحلجؤالدولتين

توجدمنهمعدادأأأنغير،التجارةرأسهاوعلىالحضريةبالحرفيعملون

الناحيةمنأقليةدينتمثلالمسيحيةأنومعالرلفية.المجموعاتوسط

ودعملهاالحاكمةالنخبةانتماءمنخاصةقوةلستمدأنهاغير،الديموغرافية

مختلفة.دساتيرجؤعلمانيتهاعنالدولة)علانرغملمؤسساتهاالدولة

والتنصير:الكنيسة،المسيحيةأوضاعجع32

العشرلن،القرنبدايةمنذفاسوبورحيناجؤالمسيحيالتبشبربدأ

العامجؤالمواطنينمنمحدودةأعدادتعميدتموقد.الكاتوليكبواسطة

ال!اثولي!يةالتبشيرلةللحر!ةوطنيةمقاومةإلىذلكأدىوقد.5091

منالأولالنصفخلالواجادوجو.فيمقرالهاأسستالتىعمومأوالمسيحية

يتوسعوأخذالبلادمعظمال!اثوليكيالمسيحيالتبشيرشملالعشرينالقرن

منالمسيحيةإلىللمتحولينالسنويالعددويقدر.المحليةالأديانحسابعلى

الحركةإلىانضم.نسمة000.12حواليالتقليديةالإفريقيةالأديان

عاممنبدءأ،الشماليةأمرلكامنخاصة،البروتستانتالمسيحيةالتبشيرلة

الكنيسةإلىتطورتالتيالربتجمعاتبعرفبماذلكبدأ.9191

الأحدبمدارساليومحتىاشتهرتوقد.البلادفيالأساسيةالبروتستانتية

القادةلإعدادخاصة،التدريببرامجواقامةالمسيحيةالمطبوعاتوبنشر

بالكنائسفاسوبوركيناجؤالتبشإرلةالمراكزأهمارتبطتوقد.الوطنيين

الكناثسفروعبجانبونشاتالإنجيليةوالبعثاتالكنائساتحادمثلالعالمية

الكنيسةتملك.الوطنيةالتبشيرلةوالمرا!زال!نائسبعضالعالمية

هيوتستخدم.تعليميةمؤسسةثلاثينمنأكثروحدهاالكاثوليحية

التبشيرن.البرامجلبثالرسميالدولةوتلفزيون)ذاعةالبووتستانتيةوالكنيسة
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/توغو3-3

أساسيلأمعلوماتأ/-3-3

4691عامحتىفرنساالىالتثم2291عامحتىألمانيةمستعمرةتوغو

تبلغ.0691عاماستقلالهاحتىالمتحدةالأمموصايةتحتذلكبعدوأصبحت

اليومسكانهاعدديبلغ.(مريعميل622.21)2كلم000.56مساحتها

هـلتم،القرنسيةهيالرسميةاللغة.لوميهيعاصمتها.نسمة673.8585.

الفون،،الايوي:التاليةالعرقيةاللغويةالمجموعاتبلغاتالتحدثفيها

اضافة،التوى،الهوسا،اليوربا،القرما،الأكبوسو،التيم،الموبا،الكابرى

.كثيرةصغيرةأخرىمجموعاتإلى

عاملأالأديان3-3-ب/

%2.25بحواليم0002عام!التقلمديةالإفرلقيةالأديانأتباعيقدر

السكانعددمن،%24بحواليوالمسلمون،%05لىبحواوالمسيحيون

معالمسيحيةنحو،أيويهي،البلادالأكبرفيالقبيلةتحولتوقد.الإجمالي

وقد،عشرالنامنالقرنفيتوغوالإسلامدخل.ذلكتفعللممنهاأقليةوجود

ودخل5.182عامسوكوديمدينةفيللمسلمينجامعمسجدتأسيستم

مال!يةوأصبحواالسنيالمذهبأساسعلىالإسلامتوغوفيالمسلمينمعظ.

بإعداديوجدونأنهمالاالبلادشمالفيتركزهمومع.الفقهيةالناحيةمن

توغوفيللمسلمينعاماتحادتشكيلتموقد.جنويهاجؤالمدقداخلكبيرة

المعمارأساسوعلىالثابتةبالموادالمبنيةالمساجدننتشرواليوم.7391عام

ينتشرالوقتنفسوجؤ.البلادأنحاءكل!-الكنائسبجانب-الحديث

مستقلة.اوبالمساجدملحقةمدارس!الإسلاميالدينيالتعليم
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والتنصير:والكنيسلأالمسيحيلأأوضاعجع/33

الكاثوليكيةالكنيسةمنكلبواسطةتوغوالمسيحيةدخلت

منالليونسالاباءساهموقد،0187/1871عامحواليجؤوالبروتستانتية

ساهمتوقدتوغو.!الكاثوليكيالتبشيويالنشاطفيخاصةبصورةفرنسا

نشرفي،لتوغوالألمانيالاحتلالفترةخاولالألمانيةالكنائسكذلك

ذلكأنالاالأديانحرلةي!فلتوغودستورأنمنوبالرغم.البلادفيالمسيحية

حدثكما،الحالاتبعضفىوالدولةالكنيسةبيغالخلافاتوقوعيمنعلم

القساوسةضدبحملةتوغوفيالحاكمالشعبحزبقامعندما7891عام

تخفيضإلىأدىمما،وغيرهاالتعليميةومؤسساتهموالبروتسانتالكاثوليك

المرنةالمعادلةعلىيقضلمالاقجاهذلكأنغير.التبشيريالنشاطفىحبير

زلمرا!والإدارةالتموللنواحيمنتخضعالتي،والكنيسةالوطنيةالدولةبين

غيرهافيكما،توغوفيالكنائسحرلةزادتوقد.أمريكية-أوربيةعالمية

العسكرية.الحكمنظموسطاليسارلةالتماراتانحساربعد،افريقيامن

منقدراانإلاتوغوفىللكنائسجامعمجلسوجودعدممنبالرغم

تتعاونوهي.غيرمؤسسيةبصفةالكنائسهذهبينيسودوالننسيقالتعاون

باهتمامالصلةذاتوالدراسا!البحوثبإجراءيتعلقما!خاصةبصورة

الدينيةالثقافيةالبحثمجموعةبعرفمارعايةتحتخاصة،الكنيسة

والبووتستانت.ال!اثوليكمن!لفيهاولعمل،توغوجنوبفيتاسستوقد

وقد،المدارسانشاءعلىالتبشيريعملهافيتوغوجؤالكنيسةاعتمدت

المدارسعددبلغوقد.للكاثوليكالمجالهذاالأكبرفيالنصيبكان

مدرسةو92ابتدائيةمدرسة236حوالي7691عامتوغوجؤالكاثوليكية

-تلميذا014.24حواليىالبروتستانتيةالمدارس!التلاميذعددوبلغ.ثانولة

عليه!انبماالوضعهذامقارنةتمتماذا.الكلىالحجممن8%يساوى

ففي،توغوجؤالحنسىالتعليمكبيرفىالخسارنلاحظا129عامالحال

135http://kotob.has.it



،347صلأمنمدرسة344البلادجؤالمسيحيةالمدارسعددبلغالعامذلك

التعليم،إلىبالإضافة%.99بنسبةأي.البلادجؤللمدارسالكلىالعددهي

فيمنح،محددةبصورةولكنالصلواتلبثالدولةراديوالكنيسةتستخدم

لبثأحديوم!لساعةنصفحواليوالبروتستانتالكاثوليكمن!ل

مناصفة-القصيرةاليوميةالصلواتلبثيوميأمحدداوزمنأالأسبوعيةالصلاة

الكنيستين.بين

معتدلةبوتيرةتوغوجؤاليومالتتصيويسيرأنعامبوجهالقوليمكن

بينمتوازنةسياساتلتطبيقالوطنيةالدولةاتجاهبسببكبيرحدالىوتقليدية

القبلية/السياساتجؤالتوازنعلىسلبيأينعكسبذلكالإخلاللأنالأديان

وتقسيمتوفلعكبيرمعحدإلىيتطابقالاديانخارطةفتوفلع،العرقية

اللفولة.-الإثميةالقبليةالمجموعات

جابون3-4/

أساسيةمعلوماتأ/3-4-

حتىم0185عاممنذفرنسيةمستعمرةالجابونجمهوريةكانت

(.2ميل2)347.301كلم667.267مساحتها.م0691عامجؤاستقلالها

6.5السكانيةالكثافة.نسمة832.485.1حوالياليومسكانهاعدد

لفاتبجانبالفرنسيةاللغةهيالرسميةاللغة.ليبرفيلعاصمتها2،كلم

%-92الفانق:واهمهاالبلادفىالمختلفةالالميةالغولةالمحليةالمجموعات

-%4ياكبي-%6الفرنسيون-%11الكوتا-%91الأيشرا

منالأفارقةالمهاجرلنمنهم،صغيرةعديدةمجموعاتمع-%4أوكاندي

والسنغاليين.الهوسا

ازديان:العاملأالأوضاعب/

عددمن%87لىبحوام()0002الجابونفيالمسيحينعدديقدر

%2بحوالي()555!مالمحليةالتقليديةالادياناتباعكذلكويقدر.السكان
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الدياناتاتباععددقلةومع.(البهائيينمن%أبينهم)%9بحواليوالمسلمين

الدشيةالناحيتينكبيرمنالمسيحيشعليتأتيرهمفإن،المحليةالمقليدية

والثقافية.

والتنصيروالكنيسلأالمسيحيةأوضاعج/

%8.67بحواليالكاثوليكالرومانمن(م0002)المسيحينعدديقدر

بحواليالوطنيةالكنائستباعوأ%2.91بحواليوالبروتستانت،السكانمن

الايطاليينيدعلىعشرالسابعالقرنفىالجابونالحاثوليكيةدخلت.01%

القرنجؤالانتشارجؤواستمرت.م1777عامالبوتغاليونيطردهمانقبلاولأ

القدسالروحبعثةثممرلمللسيدةالمقدس+القلبمجمعبواسطةعشرالتاسع

نسمة.الف003رقمم7291عامالجابونفىال!اثوليكعددتجاوزوقد.

الإنجيليةالكنيسةهيالجابونفىالبروتستانميةالكنائسأهم

أقلأوربيةكنائسالىإضافةذلكاالأمرلكيالاثتماءذات،والبرسبيترلاية

تأثيرا.

الدينية،التجمعاتبتنظمولسمحالاعتقادحرلةالجابوندستوريحتوم

فياخذادعمأتقدمأنهاإلاالأديانإزاءالدولةحياديةإعلانمنوبالرغم

نأالاالمسلمينعددضالةمنبالرغم.الكنسيللتعليمالاستقلالمنذالتقلص

منالأصلفي)وكان7391عامللإسلامتحول-بنقوعمر-البلادرئيس

المؤتمرمثظمةجؤعضواالجابونأصبحتوقد(.التقليديةالأديانأتباع

الإذاعيللبثمتساولةفرصأالكنيستينمنكلاالدولةوتمنح.الإس!رمي

أخباريبرنامجمعالأحدأيام)ذاعةلكلساعةنصففيتتمثلوالتلفزلوني

و!انتالتلفزلون.!أسبوعيةساعةونصفالإذاعة!أسبوعينكلمرة

بواسطةم7791عاماغلاقهاقبلبوضوحتسمعإثيوبيامنالمسيحيةالإذاعة

الإثيوبية.الدولة
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نجاحبعدالجابونجؤالأديانأوضاعاستقرارهيالعامةالملاحظة

علىولصعب،التقليديةالأديانأتباعمنالعظمىالفالبيةجذبالنتصيرفى

الميةمجموعاتالىمعظمهمينتميالذينالمسلمينعلىالتأثيرالكنيسة

.محددة

العاجساحلى3-5/

أساسيلأمعلوماتأ/3-5-

خضعتوقدأ.069عامفرنسامناستقلالهاالعاجساحلجمهوريةنالت

فرنسيةمستعمرةأصبحتثم331842918عامىبينالفرنسيةللحماية

كلم463.3222حواليمساحتهاتبلغ.5891عامالذاتيللحىوتحولت

نسمة206.917.02حوالىاليومسكانهاعددهـلبلغ2(ميل)405.124

واللغة.أبيدجاقعاصمتها2./كلمأشخاص6.62السكانيةالكثافةوتبلغ

العرقيةاللفولةالمجموعاتبلغاتفيهاالتحدثولتم،الفرنسيةهيالرسمية

والدان،9%واللاقون،%12والسنيفو،%41والماندى،%71البيلى:اقالية

مجموعاتمع905%والفرنسيون،3%والقرو،4%والموسى،6%واللوبى،7%

فاسوبوركينامثلمجاورهدولمنالمهاجرلنمنوعددأخرىصغيرةقبلية

وفرنسا.

العاملأالأديانأوضاعب/3-5-

عامتقديرالعاجساحلفيالتقليديةالإفرلقيةالأديانأتباعيمثل

،%38حواليالمسيحيونيمثلبينما،السكانمن%5.33حوالي)555!م(

مماالأديانمنلأيأغلبيةوجودعدميعنيوهذا%.28حواليوالمسلمون

ناحيةمنليسولكن،العددناحيةمنالعامةالحصيلةفيتعادلحالةيشكل

7591عامالفعلىالإحصاءفىالأعدادالىنطرنااذاغمرأنه.الفعلىالنفوذ

من%3.46يمثلون!انواالعاجساحلفيالتقليديةالأديانأتباعأننجد

الإحصاءاتوهذه.%5.23والمسلمون03%المسيحيونويمثل،الس!ان
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لصالحالتقليديةالأدياندائرةتقليصنحوالتطوراتجاهإلىتشيروالتقديرات

نموفيتساهمالتيالعواملومن.تدريجينحوعلىولكن،والإسلامالمسيحمة

بينما.والإدارةالتموللجيد،المنظمالمسيحىالتبشبرهوالمسيحيينأعداد

مواطنيبينوالاحت!اكالتجارلةالحركةالمسلمينعدادأقلادةجؤيساهم

فاسو.بوركيناماحدوالىوالنيجرماليخاصةالمجاورةوالدولالعاجساحل

يشكلونوهمالبلادمنوالشرقيالشماليالجزءفيالمسلمينوجودولتركز

بينمالكل(.)75%والبامباراالمالنحيمثلالقباثللبعضبالنسبةالأغلبية

وفى%.03لىحواوالمنيانكاالسينوفومنكلوسطالمسلميننسبةتصل

خاصةبصفةالمسلمينعددويزلد05%.المسلمينعدديقاربابيدجانالعاصمة

.الأعمالورجالالتجاروشريحةالحضرسكانوسط

والتنصيرالكنيسةالمسيحيلأ،أوضاع5-3-ج/

حاولتعندماا637العامإلىالعاجساحلالىالمسيحيةدخوليعود

تلكغيرانالبلاد.جؤوالاستقرارالدخولالفرنسيةالتتصيرلةالبعثاتبعض

وعاود.الساحلعلىموانئإنشاءمنعتطبيعيةلعوائقتفلحلمالمحاولة

وقدعشرالتاسعالقرنجؤالعاجساحلاحتلالبعدمحاولاتهمالفرثسيون

عاموصلتالسستراتمنبعثةمعلإفرلقياالليونسالتبشيربعثةعمليةتوالت

الأعمالفيمساهماتهمالوطنيونالقساوسةبدأا349حواليوجؤ.8918

ألف012حواليبتتصيرهارش!بكنيسةعرفماقامتعندما،النتصيرلة

والى000.02حواليالحاثوليكيةإليمنهمتحول،المواطنينمن

وتعتبر.الكنيستينعنالاستقلالعلىالآخرونوبقىألف35البروتستانتية

فينفوذهاينحسربشما،الرلف!فقطقولةاليومالوطنيةالهارسيةالكنيسة

وفقاالحيادرسمياالدولةوتلزم.والبروتستانتيةالكاثوليكيةلصالحالمدن

التعليمساعاتخلالالدينيالتعليموتمنعالأدياقإزاءالعلمانيلدستورها

بعضفيعملتأنهاغيو.النطاقهذاخارجبهوتسمحالححوميالمدرسي
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للمسيحيينمتساولةبصورةالعبادةدورانشاءفيالمساعدةفي،الفترات

فرضخلالمنوذلكأبيدجانلمدينةالعمرانيةالتتمية)طارفىوالمسلمين

.الفرضلهذاخاصةضرلبة

المسيحيينلتو!لعالإحصاليةتشيرالتقديرات

:انالى0002أو089لعاميالكنائسعلى

س--2هابر"فيااا%-،.-لأ!.-؟8-9أهبم!!ك!أ-4

%(21)006.670.2.5(%)001.320.118الكالوليصالرومانعدد

%()008.570.111ا)7.8%(000.485االوطنيةالكنيسةعددأتباع

)%7.4(.505264لبروتستانتاعدد

)0.0%(1.0041الكاثوليصالرومانعدد

0000152)4.5%(

(004.2)0.0%

للممكانالكليالعددهنهيالمثوية!نسبة:ملاحظة

حكوميةقيودوجودمعالعاجساحلجؤمهمةتبشيرلةأداةيعتبرالمعليم

الحقبةفيالتعليمأنالا،اليومالنشاطمنالنوعهذاتوسععلىصارمة

خاصةالمسيحييننسبةرفععنرئيسةبصفةمسئولاكانالاستعمارية

النفوذزلادةصالحفىآليا!ضمانيعنىمما،العلياالطبقاتجؤالكاثوليك

علىالقريبوالغداليوموحتى،الاستعمارلةللفترةالتاليةالعقود!المسيحي

التيالكاثولييةخاصةويصفةالمسيحيةالتمليميةالمؤسسةأن!ما.الأقل

اليومحتىتعملولازالتحقيقيةتصفيةلأيتتعرضلمالزمنعبرارساؤهاتم

معاتفاقية7491عامالدولةعقدتوقد.المختلفةفعالياتهاوننشطوتجددبل

مرتباتبدفعبموجبهاتعهدتالتعليميةالكاثوليكيةالكنيسةسلطات

التيالمرتباتمن08%إلى%66يساويماحدودفيالتعليمذلكجؤالعاملين

حقالدولةالاتفاقيةلالكومنحت.العامالحكوميالتعليمفىللعاملينتدفع
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تلكتجديداستمروقد.برامجهوضبطالكنسيالتعليمعلىالإشراف

الراديومنبالبثللكنيستينالدولةتسمحأخرىناحيةمن.ذلكبعدالاتفاقية

لحلأسبوعينكلوتسمحالأحد.أيام،لكلدقيقةعشرينلمدةالحكومي

ويمكن،ساعةنصفلمدةالرسميالمالفزيونخلالمنبالبثالكنيستينمن

استوديووجودمع،ليبرلامنبوضوحالكاثوليكيةللإذاعةالاستماعحذلك

.الفرضلهذاالعاجساحلفيللشمجيل

السنغال/3-6

أساسيةمعلومات/أ3-6-

احتلهاوقد0691عاماستقلالهانالتفرنسيةمسقعمرةكانت

)2/075.75كلم291.691مساحتها.م1857عاممنذالفرنسيون

الكثافةوتبلغنسمةأ424.343.3اليومسصانهاعدديبلغ2(.ميل

هيالرسميةواللغةداكار.هيالعاصمة.2كلمشخصا/68السحانية

-35%الولفهي:الأثينيةاللغولةالمجموعاتبلغا!التحدثوشم،الفرنسية

-7%ماندنغو-9%دايولا-9%تكرور-%14فولانى-%61سيور

مع،أ%زناغوا2%-فرنسيوق-2%بامبارا-3%غينيامنلاجئون

ضئيلة.أخرىمجموعات

عاملأالأديانأوضاع6-3-ب/

وفماالمسلمنننسبةولصل،الإسلامهوالسنفالءالأدلانأكبر

لتلكوفقأ0002عامهيبينما،%19)0891(الإحصائمةللتقديرات

بلغت0002عامو!%7.5)0891(المسيحييننسبةوتصل%39التقديرات

%.00029وعام2.3%()0891التقليديةالإفرلقيةالأدياناتباعويبلغ.8.5%

الاغلبيةبلدفهوافريقياغرباقطاربنخاصةميزةالسنغاليمنحوهذا.

فيالقديمالإسارميالعالمبلدانمنالكثيرحتىتفوقالتي،الساحقةالمسلمة
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كماالمالكيالمذهبأتباعمنالسنغالفيالمسلمينومعظم.الأوسطالشرق

ال!يجانية.الصوفيةالطريقةبينهمتتمشر

والتنصيرالكنشملأالمسيحيلأ،أوضاع6-3-ج/

عشرالخامسالقرنالىالسنغالمعالمسيحيةالاتصالاتأولىتعود

.1486عاملشبونةفيسنغاليقبليزعيمتعميدتموقد.البرتغاليينبواسطة

فيالجهودتلكوتكثفتعشرالسادسالقرنمنذكنسيةجهودبذلتوقد

منكلابوأسطةالسنغالتتصيوسكاناجلمنوالعشرلنعشرالتاسعالقرن

محدودةبصورةإلاتنجحلمأنهاالا،والبروتستانتيةالصاثوليكيةالكنيسة

فيصغيوةمجموعةمعوالدايودالسررمثل،صغيرهقبليةمجموعاتوسطجدأ

منالسنغالفيالبروتستانتيةالكنيسةأتباعمعظمأنونجد،العاصمةداكار

السياساتأدتفقدالسنغالفيالإسلامغلبةمنبالرغم.)06%(الأوربيين

الصغيرةالمسيحيةالأقليةتقولةإلىالفرنسيللاستعمارالاقتصاديةالتدليمية

استقلالهامنذالسنغالحكم-سنغورليوبولرهو-أفرادهاأحدأنحتى

يزالولا.الإسلاميةالقياداتتجاهعدائيةسياساتمارسوقد،طوللةلفترة

وكذلكمستمراالبلادجؤالمسيحيينحجممعالمنتاسبغيرالمسيحيالففوذ

بشقيها،ال!نيسة-زالت-ومااعتمد!وقد.النشطةالتتصيريةالجهود

وسممحالتتصيرلةجهودهافىالاذاعىالبثعلى،والبروتسمانتيالكائوليكى

نتصيرلةجماعاتوتعملمحدود.نحيعلىالنتصيريبالبثالحكوصالراديو

وباللغاتالفرنسيةباللغةالنتصيويةمادتهابثعلىالرببعثةجماعة"مثل

تمكينبهدفتسجيلمحطاتبإقامةالح!ومةوتسمح.المهمةالمحلية

منمادتهاتبثالتيالكاثوليكيةللإذاعةبوضوحالاستماعمنالسنغاليين

العالمية.الإنجيلصوتاذاعةلىابالاضافةوذلك،ليبرلا
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فيالمسيحيينتوفلعالى02وهه0891لعاميالإحصائيةالتقديراتتشير

التالي:النحوعلىالرئيسةالكنائسعلىالسنغال

الكاثوليكالرومانعدد

البروقستانتعدد

004.9274.5()%

004.5)505%(

000.4566()5%.

000.41)2.0%(

دساتيرمثلمئله،الدولةعلمانيةعلىينصالسنغالدستورأنيلاحظ

فاقذلكمع.أقلياتالمسلموقفيهايمثلالتىالأخرىافرلقياغربدول

المسيحي،التبشيردعمالىتميلالسنغالفيالحاكمةللنخبةالفعليةالممارسة

كانمهما-الحاكمةالاجقماعيةللشرلحةالتارلخيبالتكولنتتعلقلأسباب

.العابرةالسياسيةالح!وميةالإداراتش!ل

سيراليون/73-

أساسيةمعلومات7-3-أ/

عامحتىم8018عاممنذبريطانيةمستعمرةسيراليونجمهوريةكانت

6191.عاماستقلالهانالتحتىبريطانيةمحميةالىتحولتثم

اليومسكانهاعددولبلغ.(2ميل)2996.27كلم074.71مساحتها

.2أشخاص/كلم7.87هىالسكانيةالكثافة.نسمة774.492.6

بلغاتالتحدثويتمالإنجليزلةهيالرسميةاللغة.تاونفريهيعاصمتها

نواة-%8.92التيمني-%9.03المندي:التاليةالإثميةاللغويةالمجموعات

-%4.3الشربرو-%8.4الحونو-%4.8اللمبا-8.9%الماندى

%.12يوليلكيرا-%3.2لكيسيا-%9.2اللوكو-%1.3لفولانىا

.عديدةصغيرةأخرىومجموعات-
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عاملأالأديانأوضاع7-3-ب/

الأديانأتباعأنالىم002وه0891لعاميالإحصائيةتشيرالتقديرات

عدد!لبلغ.(م)0002%46و0891()عام%5.51يمثلونالتقليديةالإفرلقية

عامالمسيحينعددقدربينما.f()0002%43و)0891(%4.93المسلمين

تعكس،العددضئيلةأقلياتوهناك%.9بم0002وعام8%بأم089

والاحمدية%105يمثلونالذينالهندوسفىتتمثل،الهنديةالقارهتأئيوشبه

تعتبرالأديانالماثة.جؤصفرمنيقتربرق!االمجموعتينكلهـلمثل،والبهائيين

،البلادمنالشرقيالجانبفيوتتركز،سيراليونفيقولةالتقليديةالإفريقية

08بنسبةوالكيسى،%59بنسبةالكونومثل،القبائلبعضجؤتسودوهي

وشركز.لكل%04بنسبةوالمندياللوكووكذلك،%06واللمبابنسية،%

القبائلوأهم.الساحليةالمناطقفيكذلكوالفربالشمالجؤالمسلمينوجود

اليالونكا،البولوم،الفياالسوسو،هيالأغلبيةدينالإسلامفيهايمثلالتي

%59يمثلون)المنديمنالصغيرةالأحمديالطائفةأفرادومعظم.والتمينى

الطائفةجؤدخلواوقد(%)01التمينىمنالطائفةافرادوبقية(افرادهامن

5791.عامنشطةبعثةبهاقامتتبشيرلةلجهودنتيجة

والتنصيرالكنيسة،المسيحيةأوضاع7-3-ج/

والمجموعة،الساحلمنبالقربسيراليونجؤالمسيحيةالأقليةتتركز

المسيحيينوجودهـلقتصرالكريوليرهيبالكاملتتصيرهاتمالتيالوحيدة

ذلك.صفيوةأقلياتش!لجؤ-وغيرهموالتيمنيالمنديمثلالقبائلبعضفي

خاصة،التتصيرلةوالبعثاتالكنيسةبذلتهاالتيالكبيرةالجهودمنبالرغم

البروتستانتأعدادأنلىإالإحصائيةالتقديراتوتشيروالمندي.التيمنيوسط

أعدادوتمثل.?0002عام%5.5و،0891عامالسكانمن%7.4تمثل

الكنيسةأتباعما0002iعام%0891،5.2عام2.2%الحاثوليكالرومان

555!م.عام%وأ0891عام%2.1فيمطونالإنجليكانية
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وتتميز،تتصيولةأداةالتعلممسيراليونجؤعامبوجهالكنيسةتستخدم

003منأكثرالمجلسهذاهـلديرللكنائسموحدمجلسبوجودسيراليون

علىسيراليونالتتصيرفيهـلعتمد.الثانولةالمدارسمنعددمعابتدائيةمدرسة

متساهـلةفرصاالحكوميسيراليونراديو!لتيح.الإذاعيالبثخاصةالإعلام

الأحداثوتغطيةالأسبوعيةالأحدوصلاةاليوميةالصباحصلاهببثللكنائس

دولمعظمفيمتاحهوأحبرممابصورةوذلك،المهمةالمسيحيةوالاحتفالات

.بوضوجتسمعليبويامنال!اثولي!يةالإذاعةأنكما.افرلقياغرب

بالدولة،جيدةعلاقةذاتسيراليونفيالكنيسةأنعامةبصورةيلاحظ

هذهتشهدولا.الأديانإزاءوالحيادالعلمانيةمبدأدسقورهافيتتبنىالتي

كثيرفيالمعهودةالحساسياتفيهاتتولدولمالقولةالدين!ةالمواجهاتالبلاد

قوةبحكمعليهاالبروتستانتيةغلبةكذلكهـللاحظ.افرلقياغرببلدانمن

افرلقياغرببلدانكلمثلوهى.المتحدةوالولاياتبريطانيامنبكليصلتها

فيخاصةالنسبيالطابعذاتالمحليةللأديانبطيئاتراجعأتشهدالأخرى

نظمهمعهوتفككتالتقليديالمجتمعفيهاتف!كالتي،الحضرلةالمناطق

الجزميمكنلاأنهغير،الزمنبمرورالتوسعجؤأخذةمناطقوهي.الدينية

.والإسلامالمسيحيةمنكلعلىالمحليةالدياناتهذهأثربتلاشي

غامبيا/3-8

أساسيةمعلومات/أ3-8-

ونالت1843عاممنذبريطانيةمستعمرةغامبياجمهوريةكانت

عدديبلغ(.2ميل361.4)2كلم592.11مساحتها.6591عاماستقلالها

154السكانيةالكثافةفيهاوتبلغ.نسمةا464.735.حوالياليومسكانها

واللغات،الاثجليزلةهيالرسميةاللغة.بانجولهيعاصمتها،2كلمشخصا

فولاني،%45الماندنغر:التاليةالإكميةاللفولةالمجموعاتلغاتهىالوطنية

مانجاك-%5.6سوتنكى-7%دايولا-%5.14ولوف-5.91%

.عديدةصغيرةأخرىمجموعاتمع2.3%
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للأديانالعاملأالأوضاع8-3-ب/

عدديبلغبينما،غامبياس!انمن%09حوالياليومالمسلمينعدديبلغ

المسلمينومدظم%أالتقليديةالإفريقيةالأديانوأتباع،%9حوالىالمسيحين

التقليديةالإفرلقيةالأدياقأتباعنسبةحانتوقد.السنيالمذهباتباعمنفيها

الإسلامإليمعظمهمتحولوقد،السحانمن%92حوالي6391عام

ونسبة،الميلاديالسابعالقرنالىغامبيافيالإسلامجذوروتعود.والمسيحية

مبكرةفترةفيالإسلامدخلواالذينافريقياشمالفيبالبرلرالبلادلتأثر

غامبيا-فىالمسلمينوتعتبرنسبة.للتجارةغالباغامبيايدخلونو!انوا

لاذلكومعافرلقياغربأقطارفيللمسلميننسبةأعلى-السنغالحذلك

الأحوالعلىيقتصرمحدودنطاقفيالاالإسلاميةالشرلعةفيهاتطبق

وعلىالمسلمينغيووشمتع،العلمانيةعلىينصالدولةودستور.الشخصية

والمسلمينيينهموتوجد.والمبشيروالتتظيمالاعتقادبحريةالمسيحيينرأسهم

غامبياوتتميز.غامبيالمسلميالأعلىالمجلسينظمهاوتفاهمحوارعلاقات

ناحيةمنوالمسيحيةالإسلاممن!لعلىالمحليالدينيالموروثوتأثيربتداخل

المختلفة.الأديانأتباعبينزواجيةمصاهراتوبوجود

والتنصيرالكنيسةالمسيحيلأ،أوضاع8-ج/3-

الرومانوعدد،السكانمن%7حواليالبروتستانتعدديبلغ

الأقليةوسطالتتصيرخاصةجؤالكنائسوتتشط%2حواليالكاثوليك

نشاطهامعظمأنغير،التقليديةالإفرلقيةالأديانأتباعمنالمتبقينمنالصغيرة

،السكانمناليهاالمتحوليننفوسفيالمسيحيةتعميقمحاولاتفييتركز

.كثيرامسيحيتهمعلىيؤثرالقديمالمحليالدينيموروثهمتأثيروأنخاصة

الكبيرةالحرلةمنوبالرغم.العالميةبنتظيماتهابشقيهاالكنيسةوترتبط

العلاقاتأسبابمنوهذا.جدامحدودالمسلمينعلىتأثيرهافإنلهاالم!فولة

الجهادحركةموروثرغم،التقليديةالإسلاميةالقياداتوبينبينهاالودية
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البثالكنيسةولستخدمغامبيا.علىوتاثيرهعشرالتاسعالقرنجؤالإسلامي

والأعيادالأحدصثلواتمناسباتفيالرسميةالسلطاتبموافقةالإذاعى

المسيحية.

غاثا3-9

أساسيلأمعلومات9-3-أ/

كانتوقد.م1874عاممنذبريطانيةمستعمرهغاناجمهوريةكانت

فيدولةأولوهي.5791عاماستقلالهانالتحتى-الذهبساحلتسمى

فيها.قولةتحررلحرحةثمرهذلكوكان.استقلالهاتتالافريقياغرب

.2ميل2/001.29كلم537.238حواليمساحتهاتبلغأكرا.عاصمتها

اللغةأكرا.هيعاصمتها.نسمة848.382.23اليومس!انهاعددبلغوقد

اللغويةالمجموعاتبلفاتالتحدثفيهاهـلتم،الإنجليزلةهيغانافيالرسمية

التالية:الإدمية

القار-%(1)3الايوى-%(1)7داقباني-المولي-(.46%1)الأكان

(%2.2)القروسى-(%5.3)القورما-(%73.)لقوانا-(%)3.8نقياأد-

الهوسا-(%)4.1الماندي-%()2وتوغونيجيرلامنالمهاجرلنالافارقة-

مع-2.0%()الفولاني-(%)2.0الاوربيون-%()7.0التيم-%()905

وباكستانهنودمنالآسيويينبعضتشمل،عديدةصغيرةأخرىمجموعات

وصينيين.

عاملأالأديانأوضاع9-3-ب/

والتقدير،المسيحيةهوالأتباععددحيثمنغانا!ؤأكبرالأديان

.%75م0002وعامالسكانعددمن%6.62هوأ089عاملهالإحصائي

وفقا%4.21أتباعهاعددهـلبلغ،التقليديةالإفرلقيةالأديانالمسيحيةتلي

عددفىالسريعالانحسارولعود.م0002لتقديروفقا%6.5و0891لتقدير

منمعينةقطاعاتوقابلمةالمسيحيالتتصيركثافةإلىالتقليديةالأديانأتباع
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حيثمنالثالثةالمرتبةفيالمسلمونولأتي.المسيحيةإلىللتحولالسحان

عددمن9.7ونسبة%1.7نسبةأ089عامالإحصائيتقديرهمفيبلغ،الأتباع

الصفيرةالأديانمنالعديدالسكانبقيةوتتقاسم.م0002عامالسكاق

الاسيولين،المهاجرلنبواسطةغاناالىقدمتالتيتلكخاصةالمذاهبوبعض

وسطخاصةغاناشمالفيالتقليديةايإفرلقيةالادياقأتباعوجودهـشركز

الإسلامانتشارهـشرحز.وغيرهاوالماميروسيوالموباالكونكومباقبائل

حواليغاناشمالقبائلفيالمسلميننسبةمتوسطولبلغ،غاناشمالجؤكذلك

الهوساقبيلةبينمحددةبصورةغإناجنوبفيكذلكالإسلامهـلوجد.03%

.والكاميروننيجرلامنالمهاجرلنبين

والتنصيرالكنيسلأالمسيحيلأ،أوضاعجلم-3-9

%()25البروتستانتيالمذهب،سيواليونمثل،غانافيالمسيحيةعلىيغلب

ومن.)0891(%(18.>7الكاتوليكيةوتمثل.السكانمن(0891)-

البرلطانيةبالكنائسوبالتاليالبرلطانيبالاستعمارارتباطهاهذاأسباب

الميثودية-هي:غانافياليومالعاملةالبروتستانتيةالكنائسوأهم.البروتستانتية

البروتستانتيالمسيحيالمجتمعولتكونالبرتوستانتية.والإنجيليةالبرسبيتاهـلانية

نسبةمنميثدولوق%11،بروتستانتميثودستيون%12من()0791غانافي

دخولهـلعود،غانافيالأسبقكانوافقدلل!اثوليكبالنسبة.الحليةالسكان

تأسيسهاغيرأن،البرتغاليينيدعلىعشرالخامسالقرنالىالكاثوليك

.0891منبدءا،اليونسالآباءيدعلىعشرالتاسعالقرقفيحانالحقيقي

الكاثوليكعناستقلتالتيالوطنيةالكنائساليومكذلكونجد

تزلداليومالناشطةالوطنيةالمسيحيةوال!ياناتبعيد.زمنمنذوالبروتستانت

غاناجؤالكنائسوترتبط.(لهاتابعمركزأوكنيسة)وحدةالخمسمائةعن

وقد.أ929لعامتأسيسهيعود،لفاناالمسيحيالمجلسوهذا،موحدبمجلس

المجلسهذاولرعى.الذهبلساحلالمسمحىالمجلسبالاسمملالكبلسمى
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انتاجمثل-والنتسيقالمساعدةطريقعن-للكنائسالمهمةالنشاطاتبعض

والإغاثةاللهوتىوالتعليمالطبيةوالرعايةالأسريوالتخطيطالمطبوعاتونشر

الكنائسوتستخدم.وغيرهاوالزراعيةوالاقتصاديةالاجتماعيةالتتميةوبرامج

الصباحصلواتتقديماساسعلىالرسميوانتلفزلونالإعلاميةالوسائطغاناجؤ

والبروتسمانت.الكاثوليكبينمناصفةوذلك،الأحدوطقوساليوميةوالمساء

ياقإمةالدولةوتسمح،غانامنبوضوحتسمعلييرلامنالمسيحيةالإذاعةأنكما

منبهاالمسموحالبثساعاتأنهـللاحظ.ذلكجؤالمساعدةالاسموديوهات

المسرحانوللاحظ.دقيقةبصورةومحددةقصيرةالرسميوالتلفزلونالإذاعة

المسلمين،وليسالتقليديةالإفرلقيةالأديانمعتتقيبينللتتصيرهوالأساسي

يزلدونولحنهمينقصونلاأنهمبمعنىالاستقرارفياعدادهمتستمرالذين

غيوالمسلمين.وسطالدعوة!بالتوسعكثيرأ

غينيا3-01

أساسيلأمعلوماتأ-ألم3-5

محميةأصبحتتمغاناامبراطوريةمنجزءأالماضي!غينياكانت

مساحتها.8591عاماستقلالهاحتىم9184عاممنذفرنسيةومستعمرة

حوالياليومالس!انعدد.2(ميل269.49)2كلم857.245

.2كلم/شخصأ04حواليالسكانيةالكثافة.نسمة.905608.9

الوطنيةاللغاتوأهم.الفرنسيةهيالرسميةواللغة!وناكرىهيالعاصمة

الفولاني-%46الماندي:التاليةالإشةاللغولةالمجموعاتلفاتفيتتمثل

.عديدةصغيوةأخرىلفولةمجموعات،مع%11فوالماندي،35%

عامةالأديانأوضاعب/3-15

سكانمن%76حواليم0002عاملتقديراتوفقأالمسلمونيمئل

حواليوالمسيحيون،%7.22لىحواالتقليديةالادياناتباعيمثلبينماغينيا

منبتأتيرقويعشرالثامنالقرن!غينيافيالإسلامانتشروقد.101%
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هـشتمي.م1725عاممنبدءاالفولانيقادهاالتيالإسلاميالجهادحركة

كانوافقدالإفرلقيةالأديانأتباعأما.التجانيةالطرلقةإلىالمسلمينمعظم

الانتشارفيآخذوالإسلام،م7591عامالس!انمن%03حوالييشكلون

مناطقفيواللوماالكيسيمثلمحددةقبائلوسطيتركزونوهم.بينهم

غينيا.منالشرقيالجنوبفىالغابات

والتنصيرالكنيسلأ،المسيحيةأوضاعج/3-15

إدخالجؤالميلاديعشرالخامسالقرنفيالبرتعاليينمحاولاتفشلبعد

نشرجؤعشرالثامنالقرنجؤالفولانيحركةنجاجوبعد،غينياإلىالمسيحية

وقد.المسيحيالتبشيمرتشجيعفيالفرنسيالاستعمارخذا،فيهاالإسارم

تمم1877عاممراكزهاأولىالكاثوليكيةالقدسالروحكنيسةأسست

غينيافىضئيلأالبروتستانتهـلعتبروجودحوناكري.قربم0918عام

الأمرلصية.الكنائسإلىكبيرمنهمجزءوشتميبالكاثوليكمقارنة

نأالا،الغينيالدستورجؤالأديانإزاءالدولةحياديةإعلانمنوبالرغم

الوطنيةللمصالحمعاديأنشاطهااعتبرتالتىبالدولةاصطدمتالكنيسة

حفظمعم6791مايوجؤالبلادمنالاجانبالقساوسةطردتموقدالعليا.

الأوضاعوعادت.حدأمحدودوهو،الوطنيالمسيحىوالنشاطالاعتقادحرلة

غينيافيوالدولة-الإفرلقيوالإقليميالعالميالمستوىعلى-الكنيسةبين

البثلتقويةتسجيلاستوديها!باقامةالدولةوتسمح.والتوازنالاستقرارالى

المواطنينعلىالنتصيرأثرانالقوليمكنالعموموجهوعلى.بوضوحالإذاعي

جدا.ضئيلاغينيا!ؤ

بش!اوغينيا3-11/

أساسيلأمعلومات/أ3-11-

وقدم1لم!6عاممنذبرتغاليةمستعمرةبيساوغينياجمهوريةحانت

2(ميل)2489.13كلم125.63مساحتها.م7391عاماستقلالهانالت
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24هيالسكانيةالكثافةنسمة.182.305.1حوالياليومسكانهاعدد

بهاالتحدثوشمالبرتغاليةهيالرسميةولفتهاابيساوعاصمتهاشخصا/كلم.

ومنالبلادفيالإثميةاللفولةبالمجموعاتالخاصةالوطنيةاللغا!جانبالى

مالنكي-%31مانجاكو-02%-فولاني-%03بلانتى:أهمها

منكثيرةصغيرةأخرىمجموعا!الىبالإضافةذلك،%5.6بابل-أ2%

البرتفاليين.من%5.4حواليبينها

للأديانالعاهلأألأوفاعب/-3-11

الإفرلقيةالأديانأتباعهمبيساوغينيافيالدينيةأكبرالمجموعات

يليهم.%4.45يبلغونانهمم0002لعامالإحصائيالتقديرهـلشير،التقليدية

المسيحيونيبلغبينما،%42حوالىالتقديرلذلكوفقاولشكلونا!لسلمون

الأديانأتباععددتقلصعلىكذلكالاحصائياتوتدل.السكاقمن8.11%

المسلمونهـلغلبوالتتصيرالإسلاميةالدعوةبسببتدرلجيأالتقليديةالإفريقية

الأماكنفىمتفاوتةبنمشاموجودينولكنهم،البلادوجنوبشرقعلى

المختلفه.والمجموعات

والأديانالكنيسلأالمسيحيلأ،أوضاعج/-311-

)تقدير%11حوالي-الكاثوليكالرومانمنالمسيحمونمعظم

ويرتبط.%105والإنجيلكانيون،%7.0البروتستانتيشكلبينماسم(555

تسمحالدولةوكانت.بعيدعهدمنذالبرتغاليةبال!نائسالرومانالكائوليك

النظامغيران.م7591عامحتىللمسيحيينالمحدودالإذاعىبالبث

متحمسايكنلمم0891انقلاببعدحكمالذيالاشتراكيالعسكرى

بطيئةتقليديةوتيرةعلىالكنسيالتبشيويمضيوالأق.الكنيسةلدعم

يملكأندون،بالأفرادواتصالوعظمنالمعروفةالأساليبهـسشخدم

.الأخرىإفريقياغربدولبعضفيالحالهوكماضخمةمؤسسات
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ميرونلكاا،3-2

أساسيةمعلوماتأ/3-12-

قبلذلك،م1884عاممنذانيةألممحميةالكاميرونجمهوردةكانت

الأمموصايةثمم1891عاموالانجليزيالفرنسيالحىتحتتصبحأن

)2956.83كلم442.475مساحتها.0691.?عاماستقلالهاقبلالمتحدة

والكثافة.نسمةأ296.467.8حوالياليومس!انهاعددولبلغ.2(ميل

هيالرسميةاللغة.ياونديعاصمتها.2شخصأ/!لم93/تساويالس!انية

الإكميةاللغولةالمجموعاتبلغاتالتحدثيتمذلكوبجانبوالإنجليزلةالفرنسية

البانتو-%27الكاميرونفىالمرتفعةالمناطقبانتو:وأهمهاالوطنية

الشمالبانتو-%5.9فولاني-%51ال!يردي-%25الاستوائيين

أخرىمجموعاتمع-%6مبون-بايا-%8الهوسا-%8الغريي

.عديدةصغيرة

للأديانالعامةالأوضاعب/-3-12

وتشير.المسيحيونهمالكاميروقفيالدينيةالمجموعاتأكبر

.السكانمن%4.63يش!لونانهمم0002لعامالاحصائيةالتقديرات

الأديانأتباعيمثليينما%24حواليالتقديرلنفسبالنسبةالمسلمونولشكل

نسبةأنالىالإحصائيةالتقديراتوتشير%.6.01حواليالتقليديةالإفريقية

السكانمن%6.49يمثلكانم0091عامالتقليديةالإفرلقيةالأديانأتباع

وكان،السكانعددمن%5يمثلالعاملنفسالمسلمينعددكانبينما

فيلخحوقدالبلادقيا!لسيحىالتبشيركوةالىيشيووهذا،%4.0المسيحيون

الدعوةفيهحققتالذىالوكتنفسفيالمحليةالدياناتاتباعمعظماجتذاب

محدودا.نجاحأالاسلامية
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والتنصيرالكنيساالمسيحيلأ،أوضاعج/3-12

تسعىالتي،والكنيسةالمسلمينبينالمواجهةبحدةالكاميوونتتصف

هذا!الكنيسةنجاحمنالمسلمينمقاومةحدتوقد.لتتصيرهمجادة

الدولةحمادمنوبالرغم.الحاميرونووسطشمالجؤخاصة-الخصوص

ضحاوادعمأتقدمالواقعءانهاالادستورهاوعلمانيةالأديانازاءالمعلن

الذيالعامالمعدلمنأكثرالبثمنبساعاتلهاالسماحذلكومنللكنيسة

.عادةافرلقياغربدولبهتسمح

%04حواليالكاميرونسكانمنالكاثوليكالروماننسبةتبلغ

متجذروجودايضأوهناك.م0002بتقديروذلك%91حواليوالبروتستانت

لانتشارفعلكردتطورتالتيالوطنيةللحنائسال!اميرونتارلخفى

وفقاالسكانمن%3يتجاوزونلااتباعهاغيوانالبلادفيالبيضكنائس

إليه.المشارللتقدير

ليبريا313-

أساسيلأمعلوماتأ/-3-13

الولاياتمنالمحررونالعبيدأنشأهامسمعمرةليبرلاجمهورية!انت

حلم936.1112مساحتها.?1847عاماستقلتوقدم1822عامالمتحده

الحثافةنسمة.587.334.3لىحوااليومسكانهاعدد(2)000.3!يل

اللغة.منروفياهيعاصمتها.2كلمشخص//03بحواليتقدرالسكانية

الإكميةاللغولةالمجموعاتبلغاتالتحدثيتموبجانبهاالانحليقلةهيالرسمية

%8قرلو-8%حرو-%8قيو-%16باسا-%21كبيليالتالية

قبالدى-%3حرهن-%6لوما-%7مانو-%8كيسى-قولا

المهاجريناليوربامثلأخرىعديدةصغيوةمجموعاتمع.%3ماندنغو-3%

.مجاورةإفرلقيةبلدانمنالمهاجرلنمنوغيرهمنيجرلامن
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عاملأالأديانأوضاعب/3-13-

منليبرلاجؤدينيةمجموعةثانيالتقليديةالإفرلقيةالأديانأتباعيمثل

فيذلكالسكانمن%1.34حواليم0002بتقديروييلغون،الحجمحيث

حواليالمسلمونيبلغبينما%04التقديرنفسفييبلغونالذينالمسيحيينمقابل

يقدرم0091عامالتقليديةالإفرلقيةالأديانأتباععددوكان.6.25%

وهذا-%2بحواليوالمسلمين%6.01بحواليالمسيحينوعدد%4.87بحوالي

للمسيحيةأتباعهاوتحولالتقليديةالإفرلقيةللأديانالمنتظمالانحساريعني

مرة12منأكثروالمسلمينمراتأربعةالمسيحييننسبةتضاعفت)والإسلام

المناطقجؤالتقليديةالإفريقيةالأديانأتباعوجودوشركز.(عاممائةخلال

الساحل.عنبعيداالداخلية

والتنصيرالكنيسةالمسيحيلأ،أوضاعجلم-3-13

%2.13الوطنيةال!نائسأتباع،السكانمن%23البروتستانتيمثل

ذلك-%3.1الإنجيليكانيةالكنيسةوأتباع%3.2الكاثوليكوالرومان

)البروتستانتية(المتحدةالميئوديةالكنيسةوتعتبر.م0002عاملتقديراتوفقا!

الولاياتمنالمهاجرينالىجذورهاوتعودليبريافيالمسيحيةأكبرالهئات

.أم822عامالمتحدة

العقيدةحرلةعلى،م1847عامإلىجذورهتعودالذيليبرلادستورنص

الدينرجالقادهافقد-النشاةمسيحيةدولةبكونهاثتصفليبرلاغيران

منالأصلجؤكانواالرؤساءمنعددعبرالتارلخوحمها.البروتستانت

المسيحية.والقيمالتعاليمتدرس!يشملالتعليمينظامهاأنكما،القساوسة

ذلك!ويتمثلافرلقياجؤبروتستانتيمسيحياعلاميمركزاهمهيوليبرلا

علىتقعوهىالتتصيولةالداخليالسودانبعثةتديرهاالتيالعالميةالإذاعة

بلدانمنعددإلىخاصبوجهاذاعتهاوتوجه،الشرقيالجنوبىميروفياساحل

العالم.فيأخرىمناطقالىبالإضافةإضلقياشمالوبلدانإفرلقياغرب
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4،/مالي

أساسيةمعلوماتأ/3-14-

عرفمااطارفيمعاممنذفرنسيةمستعمرةماليكانت

000.024.1مساحتهام.0691عاماستقلالهاعلىوحصلتالفرنسيبالسودان

نسمة،920.324.12حوالياليومسكانهاعدد.2(ميل)2767.478كلم

اللغةباماكو.هيعاصمتها2.حلمأشخاص9.9Xحواليالس!انيةالكثافة

التالية:الإتميةاللفولةالمجموعاتبلغاتفيهاالتحدثهـلتمالفرنسيةهيالرسمية

-%6دقون-%6سيرفو%7سوننكى-%31فولاني-%13بامبار

%3ديولا-%4منيائكا-%5لنكيما-%5طوارق-%5سونغهاي

.عديدةصغيرةأخرىمجموعاتمع3%مورلش-

للأدبانالعاملألأوضاعا-ب/3-14

،السكانمن%84م0002عاملتقديراتوفقأ،المسلمونيشحل

منالمسلمينومعظم.%5.2والمسيحيون،%5.13التقليديةالأدياقوأتباع

عشرالحاديالقرقإلىماليفيالإسلامجذوروتعود.فقهياالمالكية،السنة

ماليوتأثرت،تمبكتومثلشهيرةاسلاميةمدنفيهانشأتوقد.الميلادي

افريقيابينالمدىبعيدةالقوافلعبروالتجارةمكةالىالحجيجبحركةكثيرأ

وضعورسوخ.الشمالفيبلدانمنوغيرءالإسلاميوالعالمالصحراءجنوب

ناحية،منالمسلميناختواقالتتصيرعلىالصعبمنجعلماليفيالإسلام

الإفرلقيةالدياناتأتباعاجتذابفيالإسلامأثرأصبحأخرىناحيةومن

بكثيرالمسيحيةأكبرمنالتقليدية

والتنصيرالكنيسلأالمسيحيلأ،أوضاعج/3-14-

905%بحواليماليفىالرومانالكاثوليكالرومانعدديقدر

8.0%وحوالي555!م.لتقديروفقأ-السكانمن3.0%حواليوالبووتستانت
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.مستقرةوالدولةالكنيسةبينالعلاقات.الأخرىالكنائسعلىموزعين

ال!نيسةالدولةوتمنحالاعتقاد.وحرلةالدولةعلمانيةعلىالدستورهـشص

اذاعةأنكماأسبوعياساعةنصفلمدةالرسميةالإذاعةمنإذاعيبثفرصة

فيبوضوحيسمعانالفرنسيالبرنامج-الفاتيكانوراديوالبروتستانتيةليبريا

رعايةحولالكاثوليكيةوال!نيسةالدولةتتعاوقم7391عامومنذ.مالي

وزارةبواسطةالإشرافحقالدولةتمنحخاصةلاتفاقيةوفقأ،ال!نسيالتعليم

بواسطةفيتمال!نسيالنشاطعلىالعامالدولةاشرافأما.الوطنىالتعليم

فلاكبير،حدالىأجنبيةمؤسسةمالي!الكنيسةوتعتبر.الداخليةوزارة

وطنية.كنائسفيهاتوجد

النيجر15/ثه

أساسيةمعلوماتأ/3-15-

وحصلتم0918عاممنذفرنسيةمستعمرةالنيجرجمهوريةكانت

ميل2)2191.948كلم000.267.1مساحتها.0691عاماستقلالهاعلى

السكانيةوالكثافةنسمة080.752.14بحوالياليومسكانهاعددهـلقدر

الفرنسيةهيالرسميةاللغة.مياميعاصمتها.2كلمشخص/ا6.1بحوالي

به!-46هوسا:التاليةالإتتيةالمحليةالمجموعاتبلغاتالتحدثفيهاويتم

5.7كانوري-%51طوارق-%31فولاني-%91سونغهاي-زيرما

عديدةصغيوةأخرىمجموعاتمع-%6.3الشوا+!الصحراءعرب-%

الفرنسيين.وبعضمجاورةافرلقيةدولمنالمهاجرلنبعضمثل

لاؤديانالعامةالأوضاعب-3-15

الإفرلقيةالأديانوأتباعالسكانعددمن%29المسلمونيشكل

عاملمقديراتوفقأ،%2.0حواليوالمسيحيون%8.7حواليالتقليدية

متجذروجودوللإسلام.التمجانيةالطرلقةإلىالمسلمينمعظموينتمي555!مء

مؤسساته!ذلكوله،الميلاديعشرالحاديالقرنإلىيعودالنيجرفي
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استقطابمنتمكنحذلك،القولةالتقليديةوالدعويةوالتعليميةالروحية

أتباعهعلىالتاثيرجؤالحنيسةفرصمنحثيوأوقلصالمحليةالدياناتأتباع

التقليديةالإفرلقيةالدياناتأتباعوجودهـشرحز.المحليةالدياناتأتباععلىأو

نسبيأ.منغلقطابعذاتمحددهقبليةتكوشاتإطارفيماليجنوبفي

والتنصيرالكنيسةالمسيحيلأ،أوفماعج/-315-

البرلرمنقديمأ-المهاجرلنإلىالنيجرفىالمسيحىالوجوديعود

لبنانمنوحديثأالإسلاميةالفتوحاتفترةفيافرلقياشمالفيالمسيحيين

3-فاوبوركينابنينمثل،المجاورةالإفرلقيةالدولوبعض Wويمثل.وتوغو

000.3عنالبروتستانتيقلبينماالس!انمن%انسبةالكاثوليكالرومان

عنالنيجرالكاثوليكيةدخلتوقد(م0002عاملتقديراتوفقا)نسمة

علىالدستوروشصجيدةبالدولةالكنيسةوعلاقةم3191عامبنينطريق

ماليأالكنيسةتدعملاالدولةأنغيروالتتظيمالاعتقادوحرلةالدولةعلمانية

لرعايتهارسميةجهةايتش!لولاضرائبعليهاتفرضلاالوقتنفسو!

الراديومنالإذاعيللبثمحددةفرصةالكاثولي!يةالكنيسةالدولةوتمنح

والفاتيكانالبروتستانتيةليبرلااذاعةمن!لاأنكماالرسمي

نإالقولويمكنالنيجر.فيبوضوحيسمعان(الفرنسيةباللغة)الحاثوليكية

والتتصيرالمسيحيالتبشيرواثردورفيهايضعفالتيالبلدانمنالنيجر

نيجيريا3-16/

أساسيةمعلوماتألم-3-16

1861Xعاممنذبريطانيةمستعمرةالاتحاديةنيجرلاجمهورلةكانت

.2(ميل2)966.356كلم768.239مساحتهاام.069عاماستقلالهاونالت

من46%حوالىوهم،نسمةا603.225.46بحوالياليومسكانهاعدديقدر

/158بحواليالسكانيةالكثافةتقدر.إفرلقياغربسكان

العالمية.بالمعدلاتالسحانيةالكثافةدرجاتعلىأمنوهي.2شخصا/كلم
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اللفةحاليا.وأحبرمدنهاالسابقةالعاصمةلاغوسوتمثلابوجاهيعاصمتها

الإثميةاللغولةالمجموعاتبلفاتفيهاالتحدثوشمالإنجليزلةهيالرسمية

الفولاني-%8.16الهوسا-%5.17الأيبو-%8.17اليوربا:التالية

تشاديةلفات-%6.5التفأهمها-عديدةأخرىمجموعاتمع-3.01%

.%1.2شرقيينبانتو-%6.3أدو-ايببيو-%9.4كانوري-5.5

للأديانالعامةالأوضاع/ب-3-16

سكانمن%05بحواليم9991عامنيجريافيالمسلمينعدديقدر

%15حواليالأخرىالأديانوأتباع%04المسيحيينعدديبلغبينمانيجريا

المسيحيةالعالمموسوعةتقدربينماالعالميالحقائقلكتابوفقأ)ذلكفقط

(السحاقمن%4.45بنسبةوالمسلمين%2.51بنسبةم0002عامالمسيحيين

الادياناتباععددقدروقد.التقليديةالأديانلأتباع%3حواليبينهممن

والمسيحيين%9.25بحواليوالمسلمين%73بحواليم0091عامالتقليدية

جهودهمعظمرحزالذيالمسيحيللتبشيركبيرنجاحإلىيشيروهذا.101%

ثح!خاصةالأديانبينالتجاوركبيرمنقدرنيجرلافيولوجدالبلاد.جنوبفي

بالنسبةخاصة-الأديانبينتداخليوجدالحالاتبعضو!الحضرلة-المناطق

.والإسلامالمسيحيةمنوكلالتقليديةللاديان

والتنصيرالكنيسةالمسيحيلأ،أوفماع-ج/3-16

%أ7.2حواليالحاثوليكوالروماق%7.15حواليالبروتستانتيشحل

انتماءالمذهبانويشحلم.0002لتقديراتوفقأنيجرلاسكانعددمن

حواليالإنجيليكانيةالكنيسةأتباعويمكل.النيجرلينالمسيحيينمنالغالبية

هـسممحالتقديرلذلكوفقا%3.11حواليالوطنيةالكنائسوأتباع5.01%

تفييربحرلةيسمحكماالدينيوالتتظيمالاعتقادبحرلةالنيجيريالدستور

الحنائسوعمل.التتصيريللعملكاملةحريةالكنيسةتجدلذلك،الدين

علىولشرفوالعالميالوطنيالصعيدينحبيرعلىحدالىمنظمنيجرلاجؤ
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الكنائستحتهونتضويلنيجرلاالأعلىالمسيحيالمجلسالمخمالفةالكنائس

كما،عديدةوخيرلةتعليميةمؤسساتكذلكال!نيسةوتملك.المخلالفة

أكثرمنوتعتبونيجرلا-الطبيةخاصة-الخدماتتقديممجالفينتشط

لمنحفهيللكنمسةالرسميالإذاعيالبثلساعاتمنحاافرلقماغربدول

فرصأكذلكالطفزدونويمنح.المخثالفةللكنائسأسبوعيأساعات5حوالي

منالخارجيةالمسيحيةالإذاعةبثإلىبالإضافةذلك.المسيحيةالبوامجلبث

السياسي-الدينيللانقسامونسبةنيجرلا.فيبوضوحتسمعوالتي،ليبرلا

المناطقفيتقدمأبسهولةتحرزأنتستطيعلاالكنيسةفإننيجريافيالحاد

محاولاتئجرىأنهمنبالرغمذلك.بالمسلمينالخاصةالإثمية-الجغرافية

واحد.دينفيوالإسلامالمسيحيةبينتمزجالتيالبؤربعضلخلق
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8002عام!يوالتنصيرالكنيسلأوقائعأهم4/

المدىبعيدةوغاياتهاالكنيسلأاستراتيجياتحول/4-1

فيالتتصيريالعملفيومستمرةراسخةتقاليدللكنيسةأنمنبالرغم

هذهوتطويرمراجعةدعواتأنالا،العالممناطقمنغيرهامئل،إفرلقياغرب

لاتباعالدعوةترديدذنكمنم.8002عاممكاقمنأكثرجؤبرز!التقاليد

إلىالقولةالكنيسةحاجةوإعارقالمسيحيةلنشرجديدةابداعيةأساليب

وكأنهاالمسيحيةتوصيلفيللمساعدةافريقيةثقافاتمنوقساوسةمنصرلن

،النداءاتتلكوحثت.أجنبياديناباعتبارهاوليسالمحليةالثقافةمنجزء

منالجديدهوال!تبالموتمراتفيوحذلكالإلكترونيةالشبكةجؤالمبثوثة

فيالتجذر،يسوعبشارةالأفارقةمشاركةيحاولونالذينالغرلييناسمتهم

وبينبينهمالثقاجؤالفارقتقليصعلىوالعملبلغاتهاوالتحدثالإفرلقيةالئقافة

فقدانمنيحذرونالذينمنالمعارضةبعضواجهالاتجاهذلكغيرأن.الأفارقة

لأن-رأليمفي-ذلكالإفرلقيةبالثقافةالتمثلمحاولةبسببالمسيحيةجوهر

يوجهالذيننظروجهاتعلىوتؤثرالمقدسللكتابالفهمتشكلالثقافة

أفرقنه+."أو!شرقنةمنهؤلاءجذروقد.والربالحياةالتبشيرعناليهم

العدديالكمعلىالإفرلقيةالكنائستركيزالبعضانتقدكما،الإنجيل

الاتجاهأنغير.الروحيالنموعلىتركيزهاعنبدلأالمسيحيةالىللمتحولين

عاممحاوراتوجؤ،الفالبالأولبالتيارمقارنةضعيفأتيارأالأخيريمثل

همالذينكلالىالوصولهوالأولالكنيسةواجبأنيرىوالذي،8002

إلىبإدخالهمخلاصهمعلىوالعمل-وغيرها-افريقياجؤالمسيحيةدائرةخارج

سبيلعلىمقالاتنشرتالخصوصهذاو!ؤ.المبدأحيثمنبيسوعالإيمان

الكنيسةتصلهالمالتيالمناطقلكلاختراقاستراتيجيةتحديدجؤالمساهمة

بحماسالننصيرلةالإفرلقيةالبعثةمنطمةوتحدئت.العالممستوىعلى،بعد

منأكثربعضهاأفرادعدد،افرلقياجؤبشرلةمجموعة578وجودعن
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الإفجيليصلهاانولابد،واحدمسيحيشاهدبينهممنليس،نسمةملايين3

كانالعشرلنالقرنبدايةفيأنهتقولاحصائيةأخرىكنسيةدوائرونشرت.

28%.الىالرقمالخفض0002عامو!الأوربيينمنالعالممسيحييمن07%

حتىعاماوعشرلنخمسةخلالالرقمهذارفعضرورةالدوائرتلكورأت

العالم.فيالمسيحيينلغالبيةموطنأاللاتينيةوأمريكاافرلقياتصبح

المسلمينتنصير4/2-

وقد.المسلمينبتتصيرخاصاهتمام،اليهاالمشارالاستراتيجيةعنيتفرع

بلدانفيالصلاةيودونلمسلمينالإلكترونيةالمواقعءالصوربعضجؤنشرت

علىوبرزت.الخارصينتظرونهؤلاءأنمفادهتعليقتحتهاكتب،افرلقية

المسلمينلتتصيرالكنيسةعملبدايةحولجديدةمعلوماتالتحديدوجه

فيالمسلمةالفولبيمجموعةوتتصيرالإفرلقيةالأقطارمنعددجؤالفولاني

العددأنيحددالمسيحيالعونمنظمةبواسطةتقريرنشروتم.وماليغينيا

الفولانيمنالروادبعضيذكرانالتقريرولكنامليون17للفولانيال!لي

جؤالانتشارواسعةالقبيلةهذهنتصيرعلىالعملجؤشرعواالذينالمسيحيين

الىدعوةالتقريروتضمن.مليونسبعينبحواليعددهميقدرون،افرلقياغرب

يكفىدولار0015مبلغأنالىوأشار.المهمةلهذهالماليةالتبرعاتتقديم

مبنيلإنشاءتكفيدولار000.5وأنللكنيسةمبنىلإقامةأرضقطعةلشراء

لإعدادت!فيأخرىدولار005مبلغوأنالمشتراةالأرضفوقالكنيسة

فيلتتصمرالفولبيوبالنسبة.الكنيسةهذهفيللعملوفنياروحياالمبشرلن

إفريقياغربفيالدولأقلمنغينماأقلىإآخرتقرلريشيروغينيامالي

تخلتقدأم849عاممنذغينياحكومةأنإلىكذلكالتقرلروأشارننصرأ.

البعثاتيمنحهذاوأنمسلميهاالتبشيروسطضدالسابقةمواقفهاعن

منها.تستفيدأنعليهاواسعةفوصةالتبشيرلة
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قويةجديدةتنصيرلةإداعلأإطلاق4-3/

بدأالمالمحولراديوأقالتتصيريةلوسانيلمنظمةاخباريموجزفيجاء

منابتداءوذلك،بنينجمهورلةفييقعجديدقويبثمرحزمنالفعليالبث

36الىوتصللغةبأربعينتتحدثالإذاعةهذهوأن8002.فبرايرمنالأول

إفردقيا.غربفيمستمعمليوق

م0102ف!ثبدأ،مبتكرةتنصيويةحمللأ4-4/

عنوانتحتسفينة!ثتصيرلةلرحلةوالإعدادالدعوةالانيجرى

الىا!لغربفيمراكشمنم0102أكتويرفيالرحلةتبدأالهادفةافريقيا

جؤوفرلتاونوغامبياوبانجولالسنغالفيداكارالىوتمركازابلان!ا

البونامجتوسيعويجريافرلقيا.غربأقطارمنوغيرهاوغاناسيراليون

باستمرار.لهالتمويلواستقطاب

إ!ريقياغربإلىأرزونيليندا/ديفدبعثات/4-5

وتعمل)فرلقياغرباقطارمنعددفيالعامهذاالبعثاتهذهتتشط

الكنائس-وغرستأسيسهي:محاورستةمنمكوقمتحامللبرنامجوفقا

النساءوسطخاصةبصفةالعمل-ثمارهالتبشيرورعايةعلىالمبشرينتدريب

تطولر-النساءمنخاوصهميتملممنالىالوصولعلىالعمل-المسيحيات

المنظمالنصحأسلوباستخدامالتبشيو-فيللعاملينالقياديةالمهارات

والتواصل.

اءالسوفىالدعا!ة/4-6

معاملةسوءعنأخباراللكنيسةالتابعةالإلكترونيةالمواقعبعضأحياناتروج

ا!لستوىعلى،المسلمينبواسطةأماإفرلقياغربفيالمسيحيينالقساوسة

لأسبابالكنيسةنشاطعلىقيوداتضعالتيالدولبعضبواسطةأو،الشعبي
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غربفيوالمشقةالاضطهاد11عنوانتحت)موقعجؤوردماذلكومن.سياسية

إلىللذهابالربنداءلبتت!ساسمنأمرلكيةأسرةقصةعنافرلقيا

يتابعهمالنيجر،جؤالقرىمنالأسرةهذهأفرادطردوقد)فريقيا.أحراش

حل،لهمالبيعالمتاجرأصحابولرفضوالعصيبالحجارةيقذفونهمالأطفال

هيرالد"صحيفةلخبونشرتهالترهـلجتمأخرموقعوفي.مسيحيونلأنهمهذا

عرضهم!تموقدغامبيا(جؤوزوجتهقسيس)برلطانييناعتقالعنترييون

ضدالكراهيةائارةبتهمةمحكمةبواسطةوأديناواتهماالدولةتلفزلون

.سنواتثلاثالعمرمنالبالغةطفلتهمامعوسجناالدولة

التنصير!يالإسرائيليالتغلغلى4-7/

أجلمن"مسيحيونمنطمةبعملتعرلفورد2الإلكترونيالموقعفي

أنشطهابينمنانالموقعوذكر،افرلقياغرب!العاملةالعالمية)سرائيل

المسيحية.اليهوديةبالدراساتالاهتمام

المؤثمرات4-8/

مؤتمرافريقياغربفيالعامهذاعقدتالتيالمؤتمراتأهمبينمن

الفترة!بنيجيولاأبوجافيعقدهتموقد.الشبابللقادةلوسانيحرحةمنظمة

وتوزيعهمشخصا71حواليفيهشاركوقد.لمحم4/12800-03/11بين

من8،سيراليونمن2،ليبرلامن7،غانامن14،نيجرلامن04كالاتي

.أخريجها!

المؤتمر:ناقشهاالتيالمحاورأهموكانت

هشة.أوضاع!والأطفالالأيتام

الإقليم.النتصيرفيلجاحأجلمنالصلاة

خلاصهم.لتحقيقاليهمالوصوليتملمالذين

baptist press . comا
!ء!كل!*ي!ه.!!.!ي2
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.العملاقالإسلامعنالقناعكشف

.الشبابثقافةفهم

.التحررياللاهوتتحدي

خاتملأ

قوتهأوجفييبدو)فرلقياغربالتتصيرجؤأنالخلاصةفيالقوليمحن

وهو.راسخةقديمةلتقاليدوفقأمؤسسيةبطرلقةيعملوهو،م8002العام!

منوذلكالمزلد.يطلبولكنه،الفرليةالمجتمعاتمنكبيراماليادعمأيجد

الكنيسة.تلكأوهذهالىالإقليمسكانكلضمهوبعيدهدفتحقيقأجل

المسلمين-منبعضها،المسعىهذالمقاومةمتتوعةاشكالذاتمقاومةوهناك

والبعض.وماليوالنيجروغامبياالسنفالمثل،المسلمةالغالبيةدولجؤخاصلة

تضرأجنبيةلأجندةئتفيذأالكنيسةعملجؤترىوطنيةحىنظممنالآخر

لا،فعاليتهارغم،المقاومةمنالأشكالهذءكلغيران.الوطنيةبالمصالح

علىخاصبوجهينطبقوهذا.الكنسيالنشاطاستمرارقوةعلىكئيراتؤثر

.وسيراليونونيجيرلاوغاناوالكاميرونبنينمثلدول

عنالمهمةا!لعلوماتمنكثيراانالتقرلرهذاختامفيالقولمنبدلا

وأالمكمباتمنسواء-العامةالمصادرمنعليهاالحصوليمكنلاالموضوع

مؤسساتبناءمنلابد،الظواهرعمقإلىللنفاذ!انه،الإلكترونيةالشبكة

الجمععلى،عليهتعتمدماضمنمن،وتعتمدالاستمرارمقوماتتملكبحثية

أماكنهاجؤالتطوراتعلىقربعنوتتعرف،للمعلوماتالمتجددالميداني

المحلية.وبيئاتها
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،؟!فيالتنصيا

إافايقبأالجنوب

اللهدفععبدالوهاب.د:إعداد
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الإفريقيالجنوبدولفيالتنصير

الجنوبدول!الدينيللوضععامةصورةلرسمالورقةهذهتهدف

المنطقة،فيالتقليديةالدياناتوضعتتتبعحيثم8002للعامالإفرلقي

الإفرلقيالجنوبدولإلىفبالإضافة؟هناكوالإسلاميالمسيحيوالوجود

ولوتسواناوليسوتووناميبياإفرلقياجنوبجمهوريةمثلجفرافيأالمعروفة

الوسطدولبعضجؤالتتصيريالنشاطأيضالمماولالورقةفإن،وسوازي!رند

وانجولاوزمبابويزامبيامئلالإفريقيالجنوببدولمباشرةصلةلهاوالتي

الوجودلعدحيثومدغشقرالقمر،وجزر،وموهـلشصومالاويوموزامبيق

.أقلياتدينالقمر-جزرباسمتتاء-فيهاالإسلامي

الحديثيصعبفإنهالإفرلقيةالقارةأرجاءجميعفيالحالهووحما

دولفيوالأديانوالمذاهبالطوائفأتباعأو،الإثميةالجماعاتأعدادعنبدقة

واجتماعيبماواقتصاديبماسياسيبمابأبعا؟ذلكلارتباطتحديداالإفريقيالجنوب

واخر.مصدبىبينخاصةالتقديراتتتفاوتلذا،وخارجهاالبلدانهذهداخل

جنوبمنطقةأنالمجالهذاجؤالباحثينوسطعامةبصورةعليهالمتفقولكن

الأوروبيةالاطماعوأن،المسيحيالنفوذذاتالمناطقمنتعد)فرلقيا

التتصيرلة،بالجهودبدايتهامنذاختلطتقدوغيرهاالجهةتلكجؤالاستعمارية

)1(.وغيرالإسلاميةالإسلاميةالبلاداحتلالإلىالمستعمرونالمنصروندعافقد

بعضإقالقولويم!نالمنصرلن.أمامالعقباتالمحتلونذللذلكلهمتمولما

حظيتالتيالدولتلكمنتكنلمالإفرلقيالجنوبدولوكلالوسطدول

الىذلكولعزى.الأخرىالإفريقيةالقارةأجزاءبقيةمثلفيهاالإسلامبانتشار

حيثالعظمىالبحيراتمنطقة!خصوصاالأمراضوتفشي"الطبيعةقسوة

الإسلامية،اكعوة)كليهالسوداء،إفريقلافيوالاستعمارالنتص!ر،الكحلوتعبدالعزيز)1(

ص.9.(2991،طربلس
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منهائلاعدداالكنائسكسبتوقد.التقليديةدياناتهمعلىالسكانبقي

)1(.التقليديةالدياناتأصحاببينمنجلهمكانوقد،الإفرلقيينالأتباع

علىالإفرلقيالجنوبومنطقةعامةبصورهأفرلقياقارةانالمعلوممن

تقدسالتيالتقليديةالأديانسحيقأمدمنذفيهاسادتقدالتحديدوجه

والحواكبوالبرقوالرعدوالقمركالشمسالمختلفةالطبيعةظواهر

علىمسيطرمجهولأعلىكائنبوجودالإيمانمعالجدودأرواحوتقديس

الدراسا!معظمان)2(.والأرواحالظواهرتلكبتقديساليهوشقرب،الكون

بهايقومكانكلهانقللماذاالإفرلقيةالتقليديةالأديانتتاولتالتي

ئتاول:الدراساتئلكفمن.الخاصةوأهدافهممنطلقاتهمولهم.الأوربيون

وضرورهوضعفهاعجزهالإثباتبالدراسةالأديانهذهالأوربيونالمنصرون

دراساتأجروافقدالأوربيوقالإدارلونأمام!انها.الأوربيةالمسيحيةإحلال

كلهاأنبيد،الحكمتسييردفةفيلهمعونأتكونحتىالتقليديةللاديان

،الأديانتلكعلىومتعاليةمتغطرسةعقليةمنجاءتأنهافيتتفقكانت

غيرروحيأووذهنيعقلينشاطأيعلىيحكمونالأوربيينأنهذاومرجع

البديلهيالمسيحيةانعلىالدراساتتلكتتفقكما،صخلفبانهاوربي

دراسةنجدأنبمكانالنادرفمنوعليه،التقليديةللأديانالمناسبالوحيد

)3(موضوعيةأومحايدةأوربية

دراسة)،المعاصرةإفريقيافيالمسلميناوضاع،مصطفىاحمدالرحيمعبداحلام)1(

:(نحلبلبةإحصانبة

16id= l؟mubarak- inst. org/stud-reas/ research-view. phppس.:/wول

سابق.مرحح،مصطفياحمدالرحلمعبداحلام)2(

في:.إفريق!افيالتقليدمةالأدثان0،البون!عبداللطيف)3(

di=92.؟mubarak- inst. org/stud_reas/research_view. php"://س.tt"
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:الأديانتلكنشأةتفسيرءمذهبينالتقليديةالأديانفيالباحثونيذهب

؟الأرضلالكعلىتعيشالتيالجماعةومنالأرضمننبعتأنهاالأولالمذهب

ونباتهاوأرضهاسمائهامعنتاغم!ولعيش،بالطبيعةمرتبطفالأفريقي

ظواهرتقديسفيتتمثلوالتيالأديانهذءطقوسالرأيهذاهـلدعم،وحيوانها

أرواحوتقديسوالكواكبوالبوقوالرعدكالشمسالمختلفةالطبيعة

الأنصاببعبادةاليهيتقربمجهولعلىأكائنوجودجؤوالاعتقادالأسلاف

الطوطمائلة.والحيوانوالتماثمل

للأديانامتدادالاهيماالتقليديةالأديانأقفيرىالثانيالمذهبأما

التقليديةالأديانكلأنمنهاذلكتؤيدشواهدعدةوردتوقد،السماهـلة

بينهاوسائطوضعتوانالكونجؤالمتحكمهوعلىأكائنبوجودتؤمن

حيثمنالتقلمديةالإفريقيةالأديانلتلكنظرناواذا.الأعلىالكائنذلكوبين

هذهانالقوليمكننااليوميةحياتهمجؤمعتتقيهاعلىوتأثيرهاوظيفتها

الإنسانعلاقةيحكمالذيالاخلاقيالنظامالإفريقيةالمجتمعاتتمنحالأديان

ومساعدةوالاحترامكالكرامةالقيميوالنسقبهيحيطالذيوبالعالمبالآخر

مناحيكل!ؤبتغلغلهاالأديانهذهتمتازكماالنزاعا!)1(.وحلالآخرلن

منتميأإلاالإنسانتفهمفلا،الجماعيةبالروجوتتميز،لمعسقيهابالنسبةالحياة

منالعديدتقليديدينولكلا!لجتمع.فيتماسكأبذلكفأوجدتللجماعة

المحافظةعلىوالعملممارستهعلىتشرفالتيالمتخصصةوالفئا!التتظيمات

يقفولم،ومحرماتهالمقدسةواشياؤهوسدنتهأماكنهدينلكلانأي،عليه

فيمقدرادورألعبتبلوالاجتماعيةالتعبديةالنواحيعلىالتقليديةالأدياندور

)2(.تكامليبدورقامتاذا!فرلقيةالسياسيةالنواحي

سابقمرجعلبونى،عبداللطمف)1(

نفسه.)2(
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أهميةفيتتمثلالإفرلقيةالتقليديةالأديانبينمشتركةسمةهناك

روحفإنالسياسيالصعيدفعلى؟)سترضائهاوضرورةالسلفوأرواحالجدود

والرؤساءللملوكالسياسيةالسلطةتعزلزنحوتوجهكانتالسلفأوالأجداد

الدياناتبينالعلاقةانالمختصينبعضويقول.التقليديينالزعماءمنأوغيرهم

معالإلهةالملكمؤسسةأنهاعلىتفهمأنينبفيوالسياسةالتقليديةالإفرلقية

الطقوسممارسةرئاسةحقلهالزعيمفإنوبالتالي،سلالتهأسلافقوى

وأ،الاستمطارأو،الخصوبةبطقوستتعلقالتيتلكخاصةالدينيةوالشعائر

وكان)1(.الأرضعلىسيطرتهوتفرضالشعبقوةتعززالتيالحربحالةجؤ

ورقصات.الاجتماعيةالشرورمعالجةأوالاستشفاءبغرضالرقصيستخدم

الجنوبدولجؤواسعنطاقعلىتمارسالتيالطقوسأكثرمنتزاللاالشفاء

الإفرلقيةال!نائسكانتالماضيالقرقمنالتسعينياتنهايةوحتى.الإفريقي

الشرور)2(.علىوالمضاءالمرضىلشفاءالرقصتستخدمالمستقلة

دولجؤالإفرلقيةالقبائلوسطالدينيةللمعتقداتنماذجأخذنامااذا

الهةلهمكانتمثلأفالكوساأ!ثر.ستتضحالصورةفإتالإفرلقيالجنوب

ورقصاتوطقوسدينيةممارساتهنالكوكانتوالقمر،الشمسفي-ث

فيالموجودةالأساطيروتشيو.الشهرلةالقمرلدوراتوفقأجدأدقيقةبصورةتتم

حيوانيةأشكالالىنفسهتحولليم!نهمحتالالهوجودالىالكوساأدب

بأنالبشريالوجودالبانتومجتمعاتعندالأساطيرتفسربينما،بشرلةأو

بواسطةمنهاانتشالهمتمكبموةحفرةداخلأوالأرضباطنفيكانأساسه

بالوجوديتعلقالذيالشأنذات!الزولوقبائلعندأخرىأسطورةوتقول.الإله

in Simon and Phoebe"1)"لأ Godfrey Wilson, "An AfricanMorali)
,turesand Societies of Africa, (Random House!لطص-(،Ottenberg ( eito

weN.345.York,)6191 p

(2 David Chidester and others, African Traditional reli! on inSouth)
90.Africa:An Annotated Bibliography, (Greenwood Press,.)7991 P
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وجؤايأرص)1(.باطنمنالسودجاءبينماالبحرمنجاعواالبيضبأنالبشري

نتيجةجاءقدأنهالأوربيينالبيضوبينبينهموقعالذيللصراعتفسيرهم

ونتيجة.)2(للبيضوتوفيرالبنادقللسودالرماحبتوفيريقومالذيللإلهتحدليم

وأالقبليةالحروبمثلالإفرلقيالجنوبفيحدثتالتيالمختلفةللاضطرابات

فيودخولهالإفرلقيينأراضيعلىبالاستيلاءوقيامهالأوربيالمستعمرمجيء

ترتبمماالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأولىالسنواتخاصة،ضدهمحرب

أدتوالتيوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالمظاهرمنالعديدذلكعلى

علىوالتيالأخرىالدياناتلنشرخصبةترلةالمنطقةهذهتكونلأنبدورها

.والإسلامالمسيحيةرأسها

ارتبطتقدالنتصيرلةالجمعياتأنالىحديتتامطلعفيأشرناانسبق

الأساطيلحمىجؤالأوائلا!لنصروننزلحيثالأفرلقياالأوربيبالاستعمار

العداءمظاهرمراقبةمنتمحنهمالتيالشواطئعلىأنشئتالتيوالقلاع

أذهان-جؤتلازمكانتالتتصيرلةجمعياتهموأنوخاصةوالبفضاء

الدينفرجال؟المعتديةالفازيةالأجنبيةالعسكرلةالقوىتلك-السكان

ماظلوفي،الفزاةمنمواطنيهمكنففيوالأمانالحمايةيجدونحانوا

رحالهاالبوتغاليةالننصيولةالبعثاتحطتلقد.قلاعومنحصونيمنأقاموه

أعمالهاتمارسالبعئاتتلكوظلتالأدن!،الزمبيزيوعندأنجولاساحلعند

3(.التتصيمامجالجؤتذكرانجازاتتحدثأندونسنةمائتيزهاءالتتصيولة

معالظهورالىعشرالتاسعالقرنبدايةمعأخرىمرةالتتصيرلةالبعثاتوعادت

,nsonHouseاHutch)ول،religioلعدoفtف!اder, African T1)،ل!6ل!ح Geoffrey)

113,4(،".591,London

)2(أول.4

,ReadBooks),3)كماأ Charles Henry Robinson, History of Christian Missio)

.197(،0.002
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العودةوكانتالاستعمارقوىأمامالمنافذفتحتالتيالكثيقةالمحاولات

والتوجس.بالحذرمشوبة

مجردحلها!يساهملاالتيالمتتوعةالمشكلاتمنالعديدتبلورتلقد

هذامنطقوسها.أداءعلىالإفرلقيينمنبهايؤمنمنوتدريبالعقيدةتلقين

كانتالتيالمشا!للمواجهةمدروسةاسسعلىعملهالتتصيربدأالمنطلق

المش!لاتهذهاهممنو!ان.علاجمنيلائمهابما!لاطرلقهمتعترض

وتباعدأجناسهاواختلافطباعهاوغرابةالإفرلقيةالقبائلنتوعوأقواها

الزولووقابلهم،والدهاءالحيلةذووالأقزامصادفهمفقدوتقاليدهاةأمزجتها

منيلائمهابماقبيلةكلتعاملأنللإرسالياتلابدفكان،الأشداءالعمالقة

القوملفةتتعلمأنذلكحلقبلعليهاوكان،مود؟واستجلابوحيلبماسلولث

)1(.وقلوبهمعقولهمالىالشمللمنتتمكنحتى

وأفرنسااوبريطانياأوهولنداأوالنمسامنتأتيالإرسالياتكانت

اليها،ئتتميالتيالمتحمسةالدينيةالجمعيةأوال!نيسةنفقةعلىأمريكا

عنوتبتعدالداخلفيتتوغلأخذ!السواحلعلىأقدامهاثبتتأنوبعد

فائدتهاوتبوزمراكزهاتعززأنمنلهالابدحانوبالتالي،قواعدها

الىالحاجةنشأتهناومن.ومعنولةماديةخدماتأداءخلالمنللإفريقيين

كانالتيالزراعةتطورإلىذلكوأدى،الطبيةالخدماتوالىالمدارس)نشاء

المبشرينمراكزجعلالذيالامر،جديدةمحاصيلوادخالالطلاببهايقوم

مختلفعلىللعملالمتطوعينالقسيسينمنطلابهاتدريبعلىتعملاورباجؤ

البعثاتأفرادبرعوقدوالتعمير،للإنشاءالضروريةاليدهـلةالصناعات

الإرسالياتواستطاعت،الميدانهذافيالخصوصوجهعلىالكاثوليكية

!مالمنتريدهمماأكثرعلىتحصلأنوالصناعيالزراعي)نتاجهابفضل

القا!ة،والناثمر،للتاليفالمصرلةألايئةإفريم!ة،نهضةإسحا!،عبدالعزيزمحمد)1(

7191401،ص.
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بعضهمنشفقأنتستطيعموردلهاأصبحأنبعدالمدارس)نشاءفيفتوسعت

والعلاج)1(.الدواءعلى

القرقأوائلمنذالئتظيميةالتبشيرأساليبفيالتطوراتهذهحدثت

الأوربيةالسلطاتحمايةئتالالإرسالياتفيهكانتفترةوفي،العشرلن

هذاكانلكن،وتعضيدهاالإفرلقيةالمستعمراتجؤالحاحمةالاستعمارية

وحفظالأهاليبينالإرسالياتم!انةتعزلزعلىالأمربادئ!مقصوراالأمر

علىبالاستيلاءوذلكالامتيازاتبعضومنحهمالاعتداءمنأفرادهاأرواح

الحكومةوبينبينهاالتعاونحانكما.لمنشآتهماللازمةالأراضي

فيبرلطانيافكرتحينماذلكومن،بعضأبعضهيعضدمستمرأالإستعمارية

الجنوبيةوروديسياالشماليةروديسيايضمالذيافريقياوسطاتحادمشروع

الدينبرجالالثلاثةالأقاليمفيالمحليةالإنجليزلةالإدارةاستعانت،ونياسالاند

وبادرت.الأهاليبينللاتحاديروجونالقساوسةفأخذ،المنصرينمنالأورييين

جهودهاوننسيقصفوفهات!ظيمإلىالثلائةالأفاليم!المختلفةالإرساليا!

شملها)2(.يضماتحادوتحولن

سادتالتيوالنتابذالفرقةروحعنجلاءالنتصيريعبرفيتاريخ)ن

السلطاتحانتولقد،ببعضبعضهاالمذاهبالمختلفةالإرسالياتعلاقة

دينمة،نفوذمناطقالىلهاالخاضعةالأقاليمتقسمالحاكمةالاستعمارية

تتتميالتيالدولةبينالصلة!بيربنوعحدالىيتأثرالإرساليةنفوذوكان

الثانيةالعالميةالحربقامتولما،الإقليمتحىالتيوالدولةالإرساليةإليها

القسيسيينجمحباعتقالافرلقيافيوالفرنسيةالبرلطانيةالسلطاتأسرعت

افرلقياجؤتبشيرلةبعثات!يعملونحانواالذينوالإيطاليينالألمان

115ص.،سابقمرحح،إسحاقعبدالعزشمحمد()1

(2.59,Charles Henry Robinson, opcit.)P
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أنهميعتقدونالحاثوليكأنالمملومومن)1(.الفرنسيةوافرلقيا،اببرلطانية

هراطقةأومنحرفونضالونالبشرمنعداهممنوأن،مسيحيونوحدهم

وطلابهاأتباعهاتقيد،الكائولي!يةالإرساليةكانتفقدولهذا،زنادقة

فقدهذا!لومعبفيرال!اثوليك)2(.والاختلام!التعرفعليهمويحرمون

البروتستانيةالبعثاتمعجهودهاتشميقالىائكاثوليكيةالإرسالياتعمدت

التعاملخططتوفيربينهامنكانشتىمظاهرالتعاونهذاواتخذ،المتتوعة

الارسالياتفإن.والأحوالالظروفحسبوالتأقلمالمستعمراتحكوماتمع

تقومعندماوهي.موحدةمعاملةالح!وماتتلكمعماليأتتعاملالمختلفة

المناهجهذهتتضمنأنعلىتحرصفإنهاللمدارسالتعليميةالمناهجبوضع

بالمصلحةالقديمالشعورهذانتائجمنوكان.متقاربةدراسيةمقررات

التتصيرعنالمسئولةالجمعياتحبرلاتاتفقتأنالمشتركوالخطرالمشتركة

للتشاورمتقاربةفترات!عامةنتصيرلةمؤتمراتعقدعلىالفاتيكانمع

الثفراتوسدالخططوتعديلالنتائجوتقديرالأخطاءودراسةالجهودوعرض

أسسعلىالعملبستدعيذلككانوفدوالننسبق.المعاونمظاهراخرإلى

لأعمالهاواضحةصورةتقدمأنارسالية!لتستطيعحتىمنظمةدقيقةعلمية

منضبطةاحصائياتتدولنعلىالإرسالياتحرصتفقدولهذا،جهودهاونتائج

نشاطها)3(.جوانبمنجانبكلبالأرقامتبينحيانأأ

لبلوغالتدرلجيالطرلق!عادتهاالنتصيرلةالجمعياتسلحت

مدارسهاجؤتخصصالإرسالياتوأخذت،اليدولةبالصناعاتفبدأوا،أهدافها

121.ص،سابقمرجع،اسحاقعبدالعزشمحمد)1(

123.ص،نفسه()2

الموتمرلأعمالالكاملةالئرجمة،الاسلام!العالملتروخطةأشص!رمكيرى،م.)3(

344.ص(7891كلفورنيا،،ماروك)داركلورالو،بولايةالئئصلري
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وتطريزوالحدادةوالبناءوالحياكةالنجارةالتلاميذيتقنلكيوجهداأوقاتا

الاتجاءهذاكانوقد،والفخارلةوالعاجيةالخشبيةوالتماتيل،المنسوجات

النزعةفيهميرضيهواذ،الطلابجانبمنبالترحابيقابلبأنجديرأ

كثيرنجيرمصدركانكما،الفنيالخلقحاسةويشبعالإيجابيةالعملية

فيالإرسالياتنجاحشجعوقد.الكنيسةمواردالىتضافمستفيضةوأرباح

الأوربيينالأعمالرجالمنحثيرأالبعيدةالداخليةالمناطقالىالتفلفل

والمصنوعاتالبضائعلتصرلفخبرتهممنالاستفادةعلىوالأمرلكيين

طرلقعنوذلكالنائيةالبعيدةالأماكنفيالسكانبننلهاوالتوهـلجالأجنبية

منعينا!يحملالذيالمتجولالتاجرعمالأالإرسالياتتلاميذبعضتعليم

)1(.الصغيرةوالآلاتالزشةكأدواتالصفيرةالسلع

الأخؤةمبادئوطلابهمأتباعهميلقنواأنعلىالتتصيورسلدأبلقد

منتحطبغيضةعنصرلةسياسةمارسقدالمستعمرنجدذلكومع،البشرلة

اللونمشكلةاصبحتوبالتالي،نفسهاالكنيسةداخلحتىالإفرلقيقدر

الهين،بالأمرحدتهامنالإضعافأواقتلاعهايكنلمالجذورعميقةمشكلة

ليسالمسيحيةيعنتقالذيالزنجيأندلكمشكلةذاتهفيالأبيضالرجلوظل

لونهمثلسودأنهمعلىوالملاثكةالمقدسةوالعائلةالربيتصورأنالاوسعهفي

)2(.اللونأبيضذلكمنالع!سعلىالشيطانيتصورانالايسعهولا،هو

بالتركيزالآخرىتلوواحدةالإفرلقيالجنوبدولعلىالانسنقف

للمصادروفقأالدياناتأتباععددبيانمعدولةل!لالأساسيةالمعلوماتعلى

المناطقهذهتفطيالتيالمهمةالمراجعوبعض،الإنترنتشبكةعلىالمختلفة

الافرلقي.الجنوبدولجؤوانتشارهابالأديانيتعلقفيماوالدراسةبالرصد

المنطقة.هذهفيالأكبووالأهمالدولةانهاباعتبارافرلقياجنوببدولةوسنبدا

.118صسابى،مرجعإسحا!،عبدالعز-شمحمد)1(

012.ص،نفسه)2(
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افريقياجنوبجمهوريلأ

افرلقيا،لمارةالجنوييالطرفأقصىفيإفرلقياجنوبجمهوريةتقع

وموزمبيق،الشمالهنوزيمبابويوبشموانا،الفرييالشمالمنناميبياوتحدها

جؤ(الجنوبيالأطلنطيالمحيطالغرليساحلهاوللاصق،الشرقيالشمالمن

الإستراتيجيالموقعوهذا،النهديالمحيطبمحاذاةالشرقيالساحليمتدحين

المحيطينالىتؤديالتيالبحرلةالخطوطعلىتشرف)فرلقيةجنوبجعلالمهم

واستعمارهمالأورييينلاستيطاندافعأشكلحما،والنهديالأطلسي

مترأ!يلو129.921.1افريقياجنوبمساحةوتبلغ(.1بعد)فيماللمنطقة

.8002)2(عامتقديراتبحمشانسمةملايين9.47سكانهاعددولبلغ،مريعأ

يتصلوفيما،مسيحيينالسكانمنالمئة!08أنالىالتقديراتوتشيو

كنيسة:التاليةالصورةلنايوضح1002عامتعدادفإنالدينيةبالمعتقدات

وكنيسة،للسكانالكليالمجموعمنالمئةفيأ101تمثلالمسيحيةصهيون

الكائوليكيةالرومانيةوالكنيسة،المئةفي2.8)الكارلزماتية(العنصرة

والحنيسة،المئة!8.6تمثلالميثوديةوالكنيسة،المئةفي1.7تمثل

المئة.في8.3الإلجليكانيةوالكنيسة،المئةفي7.6تمثلالهولنديةالإصلاحية

علىمقسمونوهمالمئة!ؤ36هـلمثلونالأخرىالمناصرمنالمسيحيينبقيةأما

والميثودية،،واللوثرلة،التجمعيةالكناثسمثلالمسيحيةالطوائفبقية

وغيرهم.السيانتولوجياوكنيسة،الأرثوذكسيةاليونانيةوالكنيسةوالمشيخية

الدياناتمعتتقويمثلبينما،المئةفيأ5.أفرلقياجنوبفيالمسلمونويمثل

غيوالسكانمنالمئةجؤأ4.وهنالك،المئةفي3.2التقليديةالإفرلقية

(1.A Mac Gregor Hutcheson: "South Africa, Physical andSocial)
,Geography"Africa South of the Sahara,1991 Uropa Publication Limited

1..London,9911,) 20th ,.de p

(2,8002 Report on International ReligiousFreedom)
fri/8002/ل43الاstate.gov/gpس.:/w hول

178http://kotob.has.it



i;محد jانتسابهارفضتأو،معيندينالىتنتميلاأنهاتبينالمائةفيا.5وا

-1()
جهه-لأ

الأبيضالرجلبمجيءافرلقياجنوبجمهوريةجؤالمسيحيةارتبطت

الرجاءرأسمنطقةأكدامهوطأتمسيحيأولديازالبرتغالييعدحيث،اليها

تصللمالمسيحيةالنتصيرلةالبعثاتأنالا1488.سنةفيذلكو!انالصالح

سنةففي؟الزمانمنكاملقرنمضيبعدالاالمنطقةإلىكبيرةباعداد

منطقةفيسفنهالتونلدمحطةالهولنديةالشرقيةالنهدشركةنشأت11652

!انتوالتي-الهولنديةالإصلاحيةال!نيسةفبدأت،الصالحالرجاءرأس

عملها-اورباشهدتهاالتيالدينيالإصلاححرحاتمنواحدةتمثل

الوطنيين،السكانمنالمحليةالعناصروبعضأتباعهموسطالتتصيري

ايجادهوالغرضوحانالنبيذ)2(.منو!أساالتبغمنقطعةلهمتقدموحانت

الإفرلقيينالوطنيينذلك!بماوتابعيهمالأسيادبينللتعاملمشتركةأرضية

نأوبرغم.والطاعةوالجديةالوقتحاحترامالقيمبعضتعليمهمثمومن

تقدماأكثربأنهاتوحيالكنيسةتميزحانتالتيالإصلاحيةالصفة

والتطرفالشدةمنبنوعاتسمتفقدذلكمنالعحسعلىأنهاالاوانفتاحا

تحافظحتىالمسيحيةإلىدخولهمالأحيانكثيرمن!ؤورفضتالأفارقةتجاه

عبيدأالأفارقةتبقيالوقتنفسوفي)البولر(للهولنديينالعنصريالنقاءعلى

.)3(الكالفنيةالدينيةعقيدتهمبمقتضى

(1:Amadu Jacky Kaba, "The Spread of Christianity and Islam inAfrica)
,ASurvey and Analysis of the Numbers and Percentages of Christians

Muslims and Those Who Practice Indigenous Religions", The Western

5002.92,.Journalof Black Studies. Vol

(2,Bengt Sundkler, Christopher Steed,A History of the Church inAfrica)
123.CambridgeUniversity Press,,0002 p

"Rennie Rinter, "The Dutch Reformed Church and Apartheid(3)!كملاS

37-17..Churchand Politics (Oct.,691،)7 pp
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المكتوبةالأورييةبالئقافةالمستعمروجاءالأفارقةألفهاالتيالبيئةتغيرت

المدارسفقيام؟المسيحيالدينأساسهكانمختلفاتعليميأنظاماتتطلبوالتي

والتيالمنطقةالىجاتالتيالمخطفةالتبشيرلةالجمعياتعليهتشرفكانت

التيالألمانيةRhenishرشيشوبعثةالتتصيرلةلندنجمعيةراسهاعلىكان

تعودالثلاثاللوثرلةالرئيسةالكنائسإنحيثناميبيامنطقةالىتوجهت

وكانالمنطقةإلىالتدفقفيالأورييوناستمروهكذا)1(.البعثةلهذهجذورها

ازدهارأشهدتقدإفريقياجنوبمنطقةوأنخصوصاالإنجليزرأسهمعلى

كانت،المنطقةجؤوالماسالذهبمعدنياكتشافبعدخاصةهائلااقتصاديا

المنطقة!قرونلعدةاستمرتبفيضةعنصريةتفرقةسياسةتطبيقذلكنتيجة

)2(..المنطقةفيتعدشكانتالتيالأخرىالمجموعاتوبقيةالأفارقةمنهاعانى

المسيحية.الطوائفمختلفلتشملالمنطقةالىالتتصيرلةالبعثاتتوالتذلكوبعد

فيوالمتسالةافرلقياجنوبفيالبيضطبقهاالتيالقاسيةالسياسةلعل

يقومونالمسيحيةالديانةاعتتقواالذينالأفارقةجعلتالعنصرلةالتفرقةسياسة

بالكنائساليوميعرفماوهو،بهمالخاصةالكنائسمنعددبإنشاء

AfricanلCs)المستقلةالإفرلقية Independent Churches (Aاكبروهي

كنائسأهمهاأفرلقيا.جنوبجؤالموجودةالمسيحيةالكنائسمنمجموعة

)العنصرة()3(.الخمسينيةوالكنائس،الرسوليةوالكنائس،المسيحيةصهيون

(1:The Rhenish Mission in South Africa andNamibia)

,shen.html!ث com/heartland/Meadows/8579/rhe.ة!geociphس*.:/w

إفريقياجنوبفيالعنصريةالئفرقةلسياسةالتاريخ!التطور5احمد،اللهثفعالوهابعبد)2(

صص.ي700ديسمبر25،العدد،الخرطومحهامعة-الآدابكليةمحهلة-0991"16524

اثالرناواخرفيالأمريكةالمتحلة!ولايكفيظهرتبروتستفتيةثينيةحركةه!!خمسينية)3(

يعيشوالأنبحاجة!مسيحل!جميعبانبالايمان!حركةهثهولهلميزالعشر!،وأثالرنعشرالماممع

ثئس.الروحبمعموثيةالاخلبلرهذاويسمىفعلأ،مسمحيينيكونوالكيفريدأاختبارأ
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جؤأم8(9سنةجؤكانتالوجودحيزفيظهرتإفرلقيةكنيسةوأول

003وسطكنيسة000.5منأكثرهنالك0791عاموبحلول.سيوال!ون

الأحيانبعضفيعليهايطلقوالتي،الكنائسلهذهتتتميإفرلقيةمجموعة

نسبةوأعلى،افرلقيةدولة33فيموجودةوهي،المحليةالإفرلقيةالكنائس

كنائسعدةفيهاأسستحيثافرلقياجنوبدولةفيوجدتلهاالمنتمينمن

الأفارقةربعفإنأم669عاموبحلول.i.1882عاممنذمستقلةإفرلقية

فينجدواليوم)1(.الكنائسلتلكينضمون!انواافرلقياجنوبجؤالمسيحيين

المجموعة،تلكالىتتتميكنيسة000.4منأكثروحدهاافرلقياجنوب

المئة!ؤ02نحولتشكل،نسمةملايينعشرةمنأكثرعضولتها!ؤوتضم

هذهالاكبرجؤهيالمسيحيةالصهيونيةال!نيسةوتعد.السكانمن

الإفرلقيةوالكنائس.ملايينأربعةمنبأكثرأعضائهاعددويقدر،المجموعة

فيالسكاقنصفمنأكثرإليهاينضمبأحمعهاإفرلقياجنوبفيالمستقلة

إفرلقيةكنيسة009عنيقللاماوهناكومبومالانجا،ناتالكوازولوشمال

)2(
ناالفرليةال!يببجامعةالمحاضرهندرلكيقولالصددهذاجؤ.سويتو

منم1991أ-089بينماالفتمرةخلالتدنتالبيضوسطالمسيحييننسبة

!7منالنسبةتدنتالملونينالسحانووسط،المئةجؤ9.77إلىالمئةفي6.19

سريصةبصورةتزايدتقدالنسبةفإنالوق!نفسو!ؤ.المئة!4.64الىالمئة!ؤ

بالكنائسأساسيةبصورةمرتبطةوكانتالسودالمسمحيينأعدادوسط

)3(.المستقلةالإفريقية

25..ncyclopedia,(Oxford University Press,.)7491 P!1)ت icn)
(2,SouthAfrica)

96=parentid؟nternational. ucla. edu/africa/ countries/ article. asp//ولاشثحلا":h

507

4*(3 Hendriks, "Church Membership Shifts in South Africa", theChri)
45.Century.Vol..114 Issue,2 January,15,7991 p
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في2الى5.1بينمانسبتهمتبلغنسبياصغيرةجاليةفهمالمسلمونأما

عشرالسابعالقرقالىافريقياجنوبفيللمسلمينوجودأولويعود،المئة

جزرعلىسيطرتهيفرضالهولندىالمستعمربدام1652عامففي!الميلادي

الاحتلالالمناطقهذهجؤالمسلمونوقاومالملايو.جزلرةوشبه)ندونيسيا

بالقبضقامواأنإلاالهولنديينمنكانفما،ضدهالثورةوأعلنواالهولندي

جددمسلمينمناضلينقدومذلكوتلا،إفرلقياجنوبإلىورحلوهمالثوارعلى

المقاومةوزعيمجاواملكشقيقيوسفالشمخبينهممنكانالتاليةالأعوامفي

وتسعةهوالهولنديونبهجاء،الشرقيةالنهدلجزرالهولنديالإحتلالضد

همهؤلاءفكان،افرلقياجنوبالىكسجناءالمسلمينالمهاجرلنمنوأربعين

الجهات)1(.تلكجؤالمسلمينطليعة

الاحتلالمكانالبردطانيالإحتلالحلعشرالتاسعالقرنجؤ

مزارعفيللعمل،النهديةالقارةشبهمنالعمالالبرلطانيونفاستقدم،الهولندي

يتزايدونالمسلمونواخذ.المسلمينمنكبيرعددبينهموكانالسكرقصب

خصصهاالتيالمناطقفيالأفارقةالمواطنينبينينتشرالإسلامبدأحينما

ارتفعتالمسلمينأعدادأننلاحظالأخيرةالآونةوفي،السودلعزلالبيض

الإحصاءمكاتبأثبتتوقد،السودأوساطجؤسيمالا،للشماؤلمثيربشكل

الإساوميالتاريخأستاذجيبيشاملالدكتورولذكر.الظاهرةتلكوالس!اق

أفرلقياجنوبفياستقرواالذينالمسلمينالمهاجرلنأنتاونكيببجامعة

الذينهم،عملفرصعنالبحثبغرضالقارةوغربوسطمنالقادمين

الإسلاميالوجوديمثلولم)2(.المسلمينأعدادزيادةفيمهماعاملأشكلوا

الجماعاتأوساطالتتصيرجؤحركاتأمامحقيثيأمنافسأأوعائقا

(1 Abdulkader Tayob, Islam in South Africa: Mosques, Imams,and)
.189(،".991,Sermons(University Press of Florida

للدولةالمسيح!الطابعبدخيرينذرافريقياجنوبفيالاسلامانتشار)2(

net/ softs/swalifl 2/softs98555س.3*!ل4بمhttn://w
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الدارسينجانبمنالدراسةأوالاصمامبكثيريحظلموبالتالي،الإفريقية

1()
التيالمعاناةحجمعلىالتعرفبمكانالأهميةومن.وعيرهمالأوروبيين

الإسلاممجيءفمنذ.العثصريةافريقياجنوبدولة!المسلمونيواجههاكان

اماأفرادهامعظمأقليةدينأنهباعتبارمكانةأييجدلمالمنطقةتلكإلى

تخصيصمثلدينيةحريةأييجدوالموبالتالي،سجناءأومنفيينأوعبيد

وحاق.الإسلاميالدينمقتضيا!وفقبهمخاصةمقابرأوللعبادةأماكن

العنصريالتمييزسياسةضدبالحديثيتجرأونوالذينالمسلمينمنالناشطون

للاعتقالاتيتعرضون!انوافقد،الشبابخاصة،ذلكتبعاتتحملعليهم

مصادرةعنفضلأهذا.الاغتيالأوالبلادخارجوالنفيوالتعذيبوالسجن

الخارجي+(.العالمعنفصلهمبغرضمنهمالسفروثائق

جؤالحكومةتدخلالماضيفيتواجههمكانتالتيالأوضاعصدبأومن

الإعلاموسائلفيالإسلامتقدمحينماأو،المسيحيةالفلسفةوفقأبنائهمتعليم

المرأةوأن،متسامحينغيو،)رهاييون،أصوليونالمسلمينبأقالم!شوهةبالصورة

كلهذلكمنوالأخطر.والظلمللقهردائماتتعرضالحقوقمهضومةعندهم

الأبناءوبالتاليغيرشرعيزواجاولعتبربهغيرمعترفالإسلاميالزواجكان

الإنجليزلهمسمحأنجعدالعبادةدورتمعرضماوكثيراغيرشرعيين.يعدون

يعتبرونكانواوالذينالمتطرف!صنأليميينالمسيحيينبمهاجمةبإنشائها-

يجدونلاالمسلمونكانوذاكهذاوفوق.للمسيحيةمهددأكبرهوالإسلام

(1,Abdulkader Tayoub, Islamic resurgence in South Africa, (UCTPress)
".0155(،991,CapeTown

(2 P Meiring,"" 'Ihe Muslim voice in South Africa-in the era of truthand)

reconciliation", Dutch Reformed Theological Journal, (Nederduitse

604-993."5,GereformeerdeTeolo ! ese Tydskri،44)4&3(/ Sep/Dec
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المسلمينحقوقأوبالتتميةيختصفيماالحكومةقبلمنمساعدةأي

)1(.والسجونالمستشفياتجؤالحلالكالأ!لالشخصية

أشحالحلمناهضةفيولشاركونيصمدونالمسلمينجعلالظلمهذا

وذلك،دينهمحمايةمنتمكنهمالتيالوسائلبتطولروذلك،العنصريالتصيز

محاربةتعتبرالوقتذلكوفي،والتعليميةوالاجتماعيةالدينيةالمؤسساتبإنشاء

جنبأالعملجؤالمسلمونفانخرط.جهادأأفرلقياجنوبمسلميعندالعنصرلة

المؤتمرحزبرأسهاعلىكانوالتيالسياسةهذهمناهضيمعجنبالى

سياسياالمجتمععلىتأثيرهمأنالاأقليةانهممنالرغمفعلى.الوطني

نأنجدالمجاهداتتلكوبفضل.عددهميفوقكانواجتماعياواقتصاديأ

الشرلعةحمسبللمسلمينالقوانينبعضسنتقدتاونالكيبحكومة

دستوريبتعديلأفريقيابجنوبالدستوريةالمحكمةحكمتفقد،الإسلامية

أحكامحمسبموتهبعدالزوج)رثمنونساءرجالاالمسلمينالأرامليمخن

)2(.الإسلاميةالشريعة

عامفيقانوناالحكومةأصدرتوقد،الدينحريةعلىالدستورينص

وتحظر،العبادةبحرلةيختصفيماللمواطنينالمدنيةالحقوقفيهبينت0002

الدين.أساسعلىشخصأيضدغيرمباشرةأومباشرةبصورةالتمييز

عطلةتعتبوالتيالوطنيةالأعيادمنالميلادوعيدالحزينةالجمعةأيامإن

المسلمونفيهمبماالأخرىالدينيةالجماعاتلأعضاءهـلسمحكما،رسمية

لاالدينيةوالجماعات.الحكومةمنتدخلدونالدينيةبأعيادهمبالاحتفال

بأنهاوصفهايمكنالتيتلكوهي.الحكومةلدىتسجيلأولترخيصتحتاج

وتجدالضرائبمنتعفىولذلكالمجتمعلخدمةعامةمنفعةذاتمنظمات

.التسهيلاتمنكثيرأ

(1 P Meiring, "The Muslim voice in South Africa-in the era of truthand)
604-993.reconciliation" pp

.(2 ]bid)
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وأكبر،الكنائسمختلفبينالعاملةالدينيةالمنظماتمنالعديدهناك

الميثودية،الكنيسةيمثلالذي،إفرلقياجنوبحنائسمجلسهيالمنظماتهذه

هيثاتوهناك.والمشيخيةاللوثرلةالكنائسومختلف،الانجيليةوالكنيسة

الكاثوليكيةالكنيسةلاسيماالأخرىالكنائسوبينيينهاوالاتصالللممسيق

)1(.والاجتماعيةالسياسيةالجبهتينعلىوذلكوتعاوناانفتاحاأ!ثرلتصبح

زيلاندسوأ

منإفريقياجنوببهاتحيطداخليةمملكة،سوازيلاندمملكة

أ7363.مساحتهاتبلغ،الشرقمنوموزمبيق،والغربوالجنوبالشمال

بالنسبةالأغلبيةدينهيالمسيحية000549.سحانهاوعددمريعاكيلومترأ

23فيهاتوجدالمحليةالقبليةالمعتقداتبجانبالسابقفيوكانت،للسكان

الإفرلقيينمدارسأغلبلهاتتبعالمسيح!ةالعقيدةاتجاهاتلمختلفطائفة

جؤ3وه،بروتستانتالسكانمنالمئةفي35فحوالياليومأماالبلد)2(.!ؤ

الكاثوليكيمثلبينما،الصهيونيةالمسيحيةالكنيسةتعاليميتبعونالمئة

نسبتهموالمسلمون.المدارسجؤالتعليمعلىيسيطرونالذينوهمالمائةفى25

ومعظمهمالحضرلةالمناطقجؤهـلتمركزونالمئةجؤالواحدتتعدىلاجدأقليلة

جنوبومناسياجنوبمنمهاجرةجاءتالتيالآسيودةالعناصرمن

وكنيسة)3(،البهائيةالعقيدةعلىموزعةالمئةفيالتسعةوباقي،إفرلقيا

(1.8002 Report on International ReligiousFreedom)
hp/: .!*w state. gov/g/drl/rls/.298301/8002/fri htm

,uropaPublications Limited!2)791(،1ث,Africa South of theSahara)
,1019.London)7191 first edition, p

ثينايعنالاستفصكلمس!دلىعالصيلقاتهاالبهائمةللليانةالرسميالموقعف!جاء)3(

اوالمخللفةالأديانمبادئمنمعتبسأمزيجأولاالصوهة،الطرقمنطريقةليم!وهواخر.

انظراليهوثى.اوالمسيحياوالإسلاميالدينشعبمنفمعبةليسإنهكمافمرانعها،

http://info. bahai. org/arabic/
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عبادةعلىتقومالتيالمحليةالديانةأتباعبجانبهذا،واليهودية)1(المورمون

الرلفية.المناطقفيالسائدةالديانةوهيالأسلاف

حريةأنعلى23المادةتنصحيث،الدينحرلةعلىالدستورينص

كأفرادوالعبادةالدينممارسةحقل!الأفرادوأن،مكفولةوالدينالفكر

واللالفزيونالإذاعةمحطاتتعطلمذلكومعالآخرلنءمعبالاشترادأو

لبثوقت!أيالمسيحيينغيرمنالدينيةالجماعاتللحكومةالمملو!ة

عبرنوافذبثهايتمالتيالمسيحيةالبرامجمنالعديدوهنالك.الدينيةبرامجها

محطههذه:ال!نيسةصوتأهمهامنوالتيواللالفزلوقلاوذاعةالقوميةالهئة

عدديبلغالمسائيةالضراتوفيأسبوعيأشخصألف03تجتذبمسيحيةاذاعية

تستجيبلاكانتالهئةالغالبففي)2(.مستمعألف04حواليالمستمعين

بدورهاوالتيالداخليةوزارةمنمسبقاذنحصولبحجةتتذرعوهي،لطلباتهم

تجاهليتمكانالغالبو!،الكنائسمؤتمرمن)ذبعلىللحصولتوجههم

الح!وميينوالمسؤولينالكنائسمؤتمربيناجتماعاتتعقدولاالطلبات

بالأمرالمعنيين

وتتقسم،جيدائتظيمامنظمةسوازيلاندجؤالمسيحيةالكنائسكانت

الكنيسةويضمالكنائسمجلسمجموعة:مجموعاتثلاثالى

جامعةومجموعة.الميثوديةوالكنائس،الأسقفيةوالكنيسة،الكاثوليحية

الألاملقللسيالمسيحيمموعكنيممةتباععلىيطلقمصطلحصعبارهالمورموق)1(

فىالدينيةالعقيدةهذهلاممعمت،العالمفيعضومليون12مناكئرلهاكنيسةوهيالأخيرة

يعدوقاعضاءمنباللب!.الكنيسةاتباععندالصروفسميثحوريفيدعلى0183عام

حوألي3ال!عددهموصلحيثالدينيةالحركةهذهوتوسعتانتشرتاليداصابععلى

ف!مخلالفةأنحاءفيمئفرققأخرمليونإلىبالاضفةالمتحدةالولالالتفيفمخصملا!

)ويكبيثيا(.0002عامإحصاءاتحسبالعالم

!2 iolistener،!كams/mولshopswaziland. com/swazi//!هكأ.ك:(2http)

n_swaziland. htm-أship
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التقليدية،الإفرلقيةوالكةطئسالصهيونيةالكنيسةتضم!التيالكنائس

هذهمنمجموعةكلالإلخيلية.الكنائسوتضم!الحنائسمؤتمرومجموعة

تلكأقورغم.الطوائفجميعمنالأعضاءلقبولمفتوحةالمجموعات

وجدتأنهاإلا،البعضبعضهامعشديدأاختلافأأحياناتختلفالمجموعات

)1(.المشتركللقلقالمثيرةالموضوعاتحولمشتركةأرضية

ليسوتومملكلأ

ويبلغ،مريعاكيلومترا35503مساحتهاافرلقياجنوبداخلجيبهي

هيماسيرو5002)2(.تقديراتبحسبنسمةأ000.867.سكانهاعدد

منسكانها.المباشرةالبرلطانيةللسيطرةتتبعكانت.المدنوأكبرالعاصمة

ليسوتومجلساشرافتحتوت!ونالغالبالدينهيوالمسيحيةالسوزو.

جؤالكبرىالمسيحيةا!نائسلجميعمممالينمنيتكونالذيالمسيحي

والإنجيليون،السكانمنالمئةفي45الكاثوليكالروميمثلحيث،البلاد

الجماعاتتضمهيالمئةفيعشروتسعة،المئة!وعشرينستةيمطون

الكنيسة،الأمريكيةالميثوديةالأسقفية،السبتيينمثلالأخرىالمسيحية

المئةفيعشرةوهيالنسبباقيأما.العنصرةوكنيسة،اللالنديةالإصلاحية

التقليديةالأديانمنوأعضاء،والبهائيينوالبوذيينوالنهدوسالمسلمينفتضم

منالعديدفهنالكأعلاهالمذكورةالمسيحيينلنسبةوبالنسية.الأفرلقية

الثقافيةوالمعتقداتبالممارساتالمسيحيةالديانةيخلطونالذينالأفارقة

)3(.الدينيةوالطقوسالتقليدية

(1,8002 Report on International Religious Freedom,Swaziland)

.498301/800.htmلض/state./lrd/g/vog rlsphسا.:/w

8002,Freedom Report5كمما,o International Religi2)5ص!ث!،ه )L

.state.gov/g/dri/rls/irf/2008/105738. htmك!/لة.hp

(3:Amadu Jacky Kaba, "The Spread of Christianity and Islam inAfrica)
Aدك!لة!1 Survey and Analysis of the Numbers and Percentages of C
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دينأالحكومةتفضلولا،الدينحرلةعلىليسوتومملكةدستورينص

قانونإطاروفي.دينيةمجموعةأيةالىمعينةدينيةمزاياتوفرلاوهيمعينأ.

منالعرضعنالنظربغض،الحكومةمعتسجلمنظمةأيفإنالجمعيات

الجمركيةالرسوممنالإعفاءاتبعضعلىتتحصلقدفهيالمنظمةهذه

الأموالعلىالضرائبتخفيفاوتراخيصمنحأوالوارداتعلىالمفروضة

الجمعةأيامفإنذلكومع.التسجيللعدمعقوباتهناكوليست،الممنوحة

)1(.وطنيةعطلاتبمثابةهيالميلادوعيدالصعودوعيدالفصحوعيدالعظيمة

المدارسمنالعديدانشاءالىأدىقويوجودللكائوليكحان

ال!ائوليكيةللكنيسةكانوبالتاليعشراالتاسعالقرنفيالكاثوليكية

المئةجؤأريعينعنتقللابنسبةالآنتعملومازالتالتعليميةالسياسةعلىتأثير

للكنيسةوجودهناكوأيضاليسوتو.جؤوالثانولةالابتدائيةالمدارسجميعمن

التعليمفيالميثوديةالكنيسةأقلوبدرجة(الإنجليكانيةوالحنيسة،الإنجيلية

2(.المدارشمنعددالأخرىهيلهايتبعحيث

ناميبياجمهورية

عرضخطيبينالأفريقيةللقارةالفرييالجنوبفيناميبياجمهورلةتقع

وزامبيا،أنجولامنكلالشمالمنولجاورها،الاستواءخطجنوبو1792

ومن(وزيمبابويبتسواناالشرقومنأفرلقياجنوبجمهوهـلةالجنوبومن

مربعاكيلومترأ268.824ناميبيامساحةوتبلغ.الأطلنطيالمحيطالفرب

Muslims and Those Who Practice Indigenous Religions"9" The Western

5002.92,.Journalof Black Studies, Vol

(1 LESOTHO, Encyclopedia article; The Columbia Encyclopedia,Sixth)
7002,dition!ت

8002,(2 Lesotho, International Reli ! ous FreedomReport)
/vg/drl/rls/.837501/8002/fri htm!ل.wvvw//:ptth state.go
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)1(.العالممستوىعلىالمساحةحيثمنوالثلاثينالواحدالدولةبذلكشتمد

بعدالممحدةالأمملعضولةانضمتأفرلقيةدولةآخركذلكناميبياتعدكما

لشحنظراجفافأالصحراءجنوبدولأكثروتعتبرمن،5991عاماستقلالها

المئةفي09منوأكئرنسمةمليوناثنينناميبياسكانعددولبلغالأمطار.

التابعةهيالمسيحيةالمجموعاتواكبر.المسيحيةيعتتقونالس!انمن

أصغرأعدادأهنالكأنحينفي.الكاثوليكيةوالكنيسةاللوثرلةللحنيسة

للأيامالمسيحيسوعوكنيسة،الميثوديةوالكنيسة،المعمدانيةللكنيسةتتبع

التقليديةالإفريقيةالكنائسمنعددأيضأوهناك)المورمون(.الأخيرة

تتمركزجؤوالتي،المسيحيةالعنصرةوكنيسة،الصهيونيةكالحنيسة

ناميبياءالهولنديةالإصلاحيةلل!نيسةوجودهناككماالحضرلة.المناطق

المسيحيةالطوائفتلكجانبلىوإالأفرلكان)؟(.منأعضائهامعظمولتالف

وبعضهاالإفرلقيةالتقليديةالدياناتيتبعبعضهامختلفةدينيةمجموعاتهناك

والبوذية،،اليهوديةمثلأخرىمعتقداتإلىآخرونوينتمي.الإسلامإلىينتسب

لاقليلةونسبتهمالسنةمنتقرلباالحصروجهعلىالمسلمون.البهائيةوالطائفة

للعناصرالآسيولة.جذورهموتعودالسكاننسبةمنالمئةفيالواحدتتعدى

بحمشهالتعبديةالشعائرممارسةوحرلة،الدينبحرلةالحكومةتعترف

لتسجيلمعينةشروطهناكوليستبها-المعمولأوالقوانينالدستورنصوص

دولةأنهاالماضيالعامجؤجانبهامنالحكومةعلنتوأ،الدينيةالمنظمات

إلىعادةتقفالمسيحيةالدولفإنالفالبفيولكندين.أيمعتقفلاعلمانية

كنائسها)ر(.جانب

8002,(1 Namibia,, International Religious FreedomReport)
state. gov/ g/drVris/ .838301/8002/fri htm!كلحثح.//:pولh

ncyclopedia, Sixth2)ج Namibia, Encyclopedia article; TheColumbia)
7002.,dition!ق

8002,International Reli !ous Freedom Report؟(3,Namibia)
.wvvv%//:ptth state. gov/ ! /dri/rls/.'3'83801/8002/fri htm
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نابتسواجمهوريلأ

كيلومترأ071.224مساحتهاتبلغ،الإفرلقيةالقارةوسطجنوبفيتقع

2.عامتقديربحسبنسمة0000164سكانهاعددولبلغ،مريعأ

،الشمالمنضيقشرلطفيوزامبيا،والشمالالفربمنناميبياتحدها

كانتالغرلي.الجنوبفيإفرلقياوجنوب،الشرقيالشمالفيوزيمبابوي

ينص(.'م)6691عامفيمنهتخلصتالذيالبرلطانيللحكمتخضعالدولة

الحق.هذاممارسةعموماالحكومةوتحترم،الدينحريةعلىالدستور

الديانةيعننقونالآخروالنصف،المسيحيينمنالسكاننصفوحوالي

الإنجليكانية،الكنيسةالىالمسيحيينغالبيةينتمي.التقليديةالإفريقية

يسوعوكنيسةوالكاثوليكاللوثرلينتجمعاتهناكأنكمما،والمينودية

والمعمدانيين،،)2(ليوهوشهودوالسبتيين،()المورمونالأخيوةللايامالمسيح

وتعتبوأيام.المسيحيةالطوائفمنوغموها،الهولنديةالإصلاحيةوالحنيسة

وطنية،عطلاتالميلادوعيد،الصعودوعيد،الفصحوعيدالعظيمةالجمعة

بأعيادهمبالاحتفاللهميسمحالأخرىالدينيةالجماعاتلأعضاءوبالنسبة

علىتزيدأعدادهمفإنللمسلمينوبالنسبة،الحكومةمنتدخلدونالدينية

وهناكآسيا.جنوبمنالمهاجرةللعناصرجذورهموتعود،مسلمآلافخمسة

منجزءأالمسيحيالدينيالتعليمولعدوالنهدوس.البهائيينمنصفيرةأعداد

دينيةجماعةلكلأنعلىالدستورهـلنص،العامةالمدارسفيالدراسيةالمناهج

أخلاقيةمشا!لهنالكبها.الخاصةالدينيللتعليمأما!نانشاءفيالحق

(1.948.Africa South of the Sahara,)p
،الأخرى!مسيحيةبالطولئفتعترفلاولكنهاالمسيحيةالطوائفاحدمنيهوهشهود()2

!شهودنشا.راسلتاز-لسارلزيدعلىالأمريكيةبلعملفانطولايةف!أ087عامفيظهرت

الكتابكلاميذلتصبحبصفيما!مجموعةمذهوكبرتاكحللدواسةصغيرةمجموعةص

المقلس.
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معدلاتتفاقمإلىأدىالذيالأمرالقانونبهاسمحالدينيةالقيممعتتعارض

الإيدز.البشرلةلمالمناعةنقصبفيروسالإصابة

زامبياجمهوريلأ

الكنغوجمهوريةالشمالمنيحدهاافريقياأواسطجنوبتقع

مالاويالشرقومن،ئتزانياتحدهاالشرقيالشمالومن،)حينشاسا(

زمبابويالجنوبمنهـلحدها،أنجولاالغربمنيحدهاببنما،وموزامبيق

51سكانهاوعددمريعأكيلومترا586.092مساحتهاوناميبيا.وبوتسوانا

نأبعدبرلطانياعليهاتسيطركانت0002)1(.عاملتعدادوفقانسمةملايين

وهاجرالبريطانيونالبريطانيةافرلقياجنوبشر!ةرودسسيسلكون

البرلطانمةالحجومةإلىحقوقهاعنأفريقياجنوبشركةئتازلتتم،إليها

فياستقلتوالجنويمة.الشماليةرودسيامستعمرتيقيامفأعلنت؟م1881عام

نهرالىنسبةزامبياجمهوريةباسماستقلالهابعدوعرفتم6491سنة

منالسكانمعظمالوساكا()2(.وعاصمتها،أرضهايخترقالذيالزمبيزي

جؤواحدالمسلميننسبةوتبلغ،التقليديةالإفرلقيةالدياناتومعتتقيالمسي!يين

أساساالمسلمونيتمرحزدينها.تحددلمالسكانمنالمئةفيوخمسة،المئة

،ليفينغستونلوسا!امنالحديدالس!ةخططولعلىالواقعةالمناطقفي

المسلمينالمواطنينوكثيرمن.الشرقيةالمنطقةمنأخرىأجزاءو!،تشيباتا

البلادسكانمنمجموعةبجانبالآسيويالأصلالىجذورهمتمود

)3(.الأصليين

افريقياوسطمنطقةفينسبيامتأخروق!فيالتبشيريالعملبدأ

الإنجيليةالتبشيوجمعيةبدأتأ886ففي؟زامبياباسماليومالمعروف

(1.1186.Africa South of the Sahara,)p
state. gov/g/drl/rls/.898301/8002/fri htm(2كححا." p:/)w

(3 Zambia, Encyclopedia article; The Columbia Encyclopedia,Sixth)
7002,,Edition
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سكايبعثةفيهبدأتالذيالوقتفي،لوزيحولالتتصيريعملهاالفرنسية

وبحسبالبلاد.شرقفيالإسكتلنديةواليعثة،البلادشمالفيالعمللاب

.الجنوب!واليسوعيونالشمالفيالبيضالآباءبعثاتتعملروترداماتفاقية

عامفيالتتصيرلةالبعثاتلتوحيدمحاولةالكنيسةشهدتمبكروقتجؤ

افتتحت5691عام3!ض.الأفرلقيةالأممكنيسةتشكيلعنأسفرت0391

كمابارس!،وبعثة،الميثوديةالكنيسةتضمالتيالمتحدةزامبياكنيسة

الإصلاحوكنائس،الإلخيليةالطوائفتضمالتيالرئيسةالكنمسةافتمحص

وشهودافريقيا(جنوبجؤالهولنديةالإصلاحيةالكنيسة7اسستهاأفريقيا!

)1(.الكنائسهذءإحدى!اعضاءالزامبيينومعظمليوه

جؤتعديلأدخل6991عاموفي.الدينحرلةعلىالبلاددستورينص

كلحقاحتراممعللدولةالرسميالدينهيالمسيحيةأنليعلنالدستور

علىالدستورمن91المادةتنصإذ.والدينالعبادةبحريةالتمتعجؤشخص

وأالدينتغييرحريةأيضألهموتكفلالمواطنينلجميعوالدينالفكرحرلة

وأالعبادةبواسطةذلككانسواءالمعتقدأوالدينونشراظهاروحرلة،المعتقد

يسمحولا.الدينيةالجماعاتتسجيلالحكومةتشترط)2(.التعليمأوالممارسة

إلىتصللمدةوالسجنغرامةلدفعالمخالفونهـشعرض،بالعملالمسجلةلغيو

عطلاتالميلادوعيد،الفصحوعيدالعظيمةالجمعةيومهـلعد.سنواتسبع

وننظيم،علناالحكومةانتقادحقالدينيينوللزعماءالبلاد.فيرسمية

.العامالرأيوتعبئة،الأنشطة

المدارسفيتدرشمهايتمالتيهيالمسيحيةفإنالدينيللتعليمبالنسبة

الإفريقيةوالكنائسوالبروتستانمةال!اثولي!يةالكنائسبواسطةالعامة

بالمسلحمة:والتبشيرزامبيا)ا!

encyclopedia. com/doc/ I -590 ZambiaChristianityin. htmlp!كحث.:/wول

8002,(2 Zambia, International Religious FreedomReport)
state. gov/g/drl/rls/ i/+.898301/8002/ htm.سhtp:/w
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فيفتكونالإسلاميةالترليةتدرسىأما.الطلابلجميعالزاميةوهيالمستقلة

المسلمة.الدينيةالجماعاتفيهاتتحكمأوتمطكهاالتيالخاصةالمدارس

-بالمنازلأطفالهمتدهـس!للوالدينيجوزكما

والمجلس،الأسقفيزامبيامؤتمرمثل،الدينيةالحركاتمختلفزعماء

اجتماعاتعقدعبم!عليهميقع،الزامبيةالإنجيليةوالزمالة،الزامبيالمسيحي

الاهتماماتومناقشة،الأديانبينوالحوارالمتبادلالتفاهملتعزلزمنتظمة

.I()الوطنية

معدلارتفاعراسهاعلىإقتصاديةمشاكلعدةمنزامبياتعاني

زامبياتعرضبمدخصوصأالسياسيةالأزماتمنوتعاني،والبطالةالتضخم

قادةواعتقالالطوارئحالةاعلانالنتيجةفكانت؟م3002عامفيللانقلاب

الإداريينفسادمنزامبياتعانيكما،العسكرلينوالضباطالمعارضة

دفعتالمشكلاتهذهحميعالإيدز.البشريةالمناعةنقصمرضوانتشار

والسياسي+(.الدينيالحسببفرضالأمورلمعالجةللتدخلبالحنائس

زمبابويجمهورية

الأفرلقية،القارةوسطمنالشرقيالجنوبيالقسمفيزمبابويتوجد

منمائتينحواليالنهديالمحيطعنتبعداذ،لهاسواحللاداخليةدولةوهي

والشمالالشرقمنتحدهاالتيموزمبيقمنومخرجها،الكيلومترا!

جنوبوجمهورلة،الغربمنوبتسوانا،الفرليالشمالمنوزامبيا،الشرقي

تعرفكانتالتيالسابقةالبرلطانيةالمستعمرةوهي.الجنوبمنأفرلقيا

عددولبلغ،مريعاكيلومترا058.093مساحتهاتبلغ.الجنوبيةبروديسيا

ماأنالمقدرومن5002)3(.عاملقديراتح!شانسمة000.747.12سكانها

state. gov/g/dri/rls/irf/2008/103898. htm(1س!*.http:/)w

)2(أ؟أ.4

8002,(3 Zimbabwe, International Religious FreedomReport)
state. gov/ g/drl/rl / .998301/8002/fr htmphلثح!عثا.:/w
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طوائفعدةالىوينتمونالمسيحيةيعتتقوقالسكانمنالمئةفي8وه07بين

والميثودية،،الإلجلي!انيةوالكنيسة،الكاثوليكالروممثلمسيحية

المسيحيينمنالساحقةالأغلبيةأقحين!الأرئوذكسيةاليونانيةوالكنيسة

الأفرلقيةالدياناتفيمتفاوتةبدرجاتيعتقدونالوطنيينالسكانمنالبلد!

)1(.التقليديبالعلاجيتعلقفيماالزعماءتمسكخاصة

الريفية.المناطقفيسيمالا،السكاقمنالمئةفيواحدالمسلمونيمثل

الأصليين.للس!اقالتقليديةوالدياناتاليهوديةيعنتقونالسحانمنتبقىوما

النخبةانحينقي.والبهائيينوالبوذيينالنهدوسمنصغيرةأعدادأيضاوهناك

هناكليست،المسيحيةال!نائسمنبواحدةمرتبطةتكونماعادةالسياسية

)2(.العرقيالانتماءأووالسياسيةالدينيةالمجموعاتكلبينعضولةعلاقة

وتغييراختيارفيالأفرادحقولحمي،الدينحريةعلىالدستورينص

بيومالبلادتحتفل.والتعليمالمبادةطرلقعندينهمنشرحقو!ذلكدينهم

المسيحيينلغيريسمحكما.وطنيةعطلةوهيالفصحوعيدالميلادعيد

بالقانونيتعلقدستوريتعديلتم6002يوليوفي.الدينيةبأعيادهمبالاحتفال

يأتجرلمعلىينصالقانونكاقالسابقففيالسحر؟بممارسةالخاص

جريمةالسحرممارسةأنإلىالقانونعدلول!ن،بالسحر!مرتبطةممارسة

الحكومةتحتاجلاالضرر.تسببالممارسةهذهكانتإذاالقانونعليهايعاقب

المدارسجؤتعملالتيالدينيةالمنظماتتلكباستشاءالدينيةالجماعاتلتسجيل

بالبعثاتالبلادتاهـلخيرتبط.أنشطتهانتظيمبغرضوذلكالطبيةالمرافقأو

التعليمعلىتسيطركانتالتيوهيوالميثودية،والإنجليكانية،الكاثوليكة

وهندوسيةا،إسلاميةمدارسوهنالكوالثانولةالابتدائيةالمدارسفي

(1 Zimbabwe, Encyclopedia article; The Columbia Encyclopedia,Sixth)
7002.,Edition

4.(2Ibi)
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هراريمثلالحبرىالحضريةالمثاطقفيوتتركزخاصةوعبرلة

،)1(
وبولاوايو.

ربع7991عاموبحلول،والبطالةالتضخممعدلاتارتفاعالبلادتواجه

الموادونقص)الإيدز(البشريةالمناعةنقصبفيروسمصابينزيمبابويس!ان

منسلسلةإلىالاقتصاديةا!لشاكلاستمرارادىو،الجفافبسببالنذائية

لمعالجةللتدخلبالكنائسدفعبدورهأيضأوهذا.زيمبابوي!الإضرابات

والسياسي.الدينيالكسببفرضالأمور

مالاوكطجمهوريه

هـلبلغ،مربعأكيلومتراأ680.17مساحتهاتبلغحيثإفرلقياوسطتقع

منوئتزانيا،الغربمنزامبياتحدها،نسمةمليون13سكانهاعدد

الدولةدستورينصالغريي.والجنوبوالجنوبالشرقمنوموزامبيق،الشمال

الدياناتتتبعالسكانمنكبيرةنسبةكانتالسابقجؤ.الدينحرلةعلى

مالاويفيالمستوطنينالنهودمنكبيرةنسبةوهنالك،التقليديةالافرلقية

منعددبجانبهذا،هندوسوالبقية،مسلمونمنهمالمئةفي05منأكثر

نصفهممسيحيينحانواالسكاننسبةمنالمئة!2وه،الوطنيينالمسلمين

تمدادوبح!شا.2(الإنجليكانيشمنالآخروالنصفالرومانالكائوليكمن

كولومبياجامعةفيالإفرلقيةالدراساتموسوعةجؤوردالذي8991عام

نسبةبلفتبينما،المئةفي9.97بلفتالمسيحييننسبةانأنجلوسبلوس

واليهوديةكالنهدوسيةالأخرىللدياناتوالمنتمين،المئةجؤأ8.2المسلمين

(1 http:/ .*w state. /lrd/g/vogrls/ i/+.998301/8002htm)
(2,Africa South of the Sahara,791(،(Europa PublicationsLimited)

665..London)7191 first edition, p

591http://kotob.has.it



التقليديةالإفرلقيةالدياناتمعنتقينسبةبلغتبينما،المةةفي3نسبتهمفتعادل

)1(.المئةفي3.4

العامةبالتقاريروالخاصالأمرلكيةالمتحدةللولاياتالرسميالموقعوجؤ

دولةجؤالمسيحييننسبةفإن8002لعامالعالمبلدانمختلفجؤالدينيةللحرلة

الرومانية،الكاتؤلي!يةال!نيسةعلىموزعينالمنةفيثمانينبلفتمالاوي

الإنجلي!انية،للكنيسةأقلوباعداد،أفرلقياوسط!المشيخيةوالحنيسة

منالمئةفيأ3لخوبلغتكبيوةمسلمةأقليةوهناك.والسبتيينوالإنجيلية

لوجودبالاضافةهذا،سنيينالمسلمينمنالساحقةوالغالبية)2(.السكان

علىالحكومةتشترطالمهود.منصغيوةوأعداد،والبهائيينالنهدوس

المتعلقةالوثائقبتقدلموذلكعملهالممارسةالتسجيلالدينيةالجماعات

تحتفل.رمزيةرسومدفعمعالعدللوزارةمهامهاوأهمالمنظمةهيكلةبتفاصيل

وتعتبرعطلاتا!ليلادوعيد،الفصحوعيد،الحزينةالجمعةبأعيادالبلاد

ال!بيوةالمكانةعلىيدلمالاويالفطرفيعيدييومالاحتفالولعل.وطنية

الحاليالرئيسنائبأنعلمنااذاخاصةالبلدهذافيالمسلمونبهايحظىالتي

)3(،المسلمينمنكانواوالبر!لانالحكومةأعضاءمنوالعديد،المسلمينمن

العكس.يحدثكانالأحيانبعضو!الكائوليكالمسيحيينمنوالرئيس

فيللمشاركةالرسميةالوفودبانتظاميرصلالرئيسكانجانبهومن

الدينية.الطوائفلمختلفالمناسبات

وهذاx.7002العامفيالابتدائيةالمدارسفيالدينيالتعليمتقديمبدأ

سواءالدينيوالتعليم.الثانولةالمدارسباستشاءالسابقجؤمتاحايحنلمالأمر

منالأخرىالدينيةالمجموعاتوضعيراعيأيضافإنهالمنحىمسيحىكان

ditn=94969ءله"؟ucla. edu/africalcountriestarticle. asp5.لع!أintemati"،!1(.سح!/ر(

.835201/8002 htm&لكا!هstate. gov/g/drl/rlسا.//:(2http)

Freedom Report, opcit3)5كلا Malawi,, InternationalReligi)
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جميعمنتطلبكانتوالتعليمالترليةووزارة،والبهائيينوالنهدوسالمسلمين

)1(.الدينيالتعليمموضوعاختيارجؤوالديهأوالطالبحقمراعاةالمدارس

أنجولا

والشمالالشمالمنبهايحيط،إفرلقياقارةغربجنوبأنجولاتقع

وتحدها،زامبياالشرقمنوتحدها،الديمقراطيةالكونغوجمهورلةالشرقي

المساحة:،الأطلنطيالمحيطعلىالفرييةسواحلهاوتطل،ناميبياالجنوبمن

التوافدبدأ)2(.نسمةمليون16سحانهاوعدد،مريعأكيلومترأ007.246.1

بقيادةالبرتفاليةالقوافلأولأوصلتحيث1482عاممنذالبلادعلىالبرتغالي

الحملاتتوالت!ما،الأخرىالاس!كشافيةالحملاتتبعتهائمحاوديجو

ساحليةقاعدةانشاءتوافدهمبدايةفيالبرتغاليينهدفوكان،التبشيرلة

وتزولدهاالأقصىالشرقإلىمتجهةإفرلقياحولتبحرالتيسفنهملإمداد

الأفارقةوشن،العبيدتجارهجؤالتوسعوبدأتطورا!عدةحدثتأنهإلا،بالمون

منبالمزيدالحركاتهذهوقوبلت،البرتغاليالححمضدمقاومةحرحات

المنطقةتلكعلىمسيطرةظلتوقد.البرتغالقبلمنوالقوةالقمعسياسات

،7591نوفمبومنعشرالحاديجؤاستقلاللاانيلمنالأنجوليونتمكنحتى

)3(.الشعبيةأنجولاجمهوريةقياماعلانوتم

باخرىأوبصورةيرتبطونأنجولاسكانحانالبرتغاليينمجيءقبل

منعددتحولالإرسالياتمجيوبعد.الأبويالجانبمنالاسلافبأرواح

للحنيسةتابعةأسقفيةكلهاأنجولاوتعتبركنيسة،المسيحيةإلىالسكاق

تتولىبقيتوالتي6914سنةسلفادورسانجؤعملهابدأتالتيالحاثولي!ية

ncyclopedia, Sthشاncyclopedia article; The Columbia!ص(1,Malawi)
7002.dition!ث

(2 Angola, International Religious ! reedomReport)
state.gov/g/drUrls/ i/+.835201/8002 htm2008://.سhttp

(3 Angola, Encyclopedia article; The Columbia Encyclopedia,Sixth)
7002,Edition
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الروحجمعيةتولت1852سنةو!.8091حتىالبلادفيالتعليمشئونكل

Holyالقدس Ghostوأنشأتالإرسالياتوتوالت،بنجويلامنطقةجؤالعمل

افتتحتكماموساميدسبمنطقةهوللافيمركزأالمقدسالقلبجمعية

سانفيلهامركزاBaptistالمعمدانارساليةوأقامت،المدارسبعض

منطقة!العملMethodistالنظاميةالأمريكيةالإرسالياتوبدات،سلفادور

دولمنطقةفيالعملفيوالكنديةالأمرلكيةالكنيستانوتشترك،لواندا

افرلقياجنوبوإرساليةالسوسمريةالإرساليةتشترككما،الإفرلقيالجنوب

منلبعضهامشاكليسببالإرسالياتتعددوكانموساميدس.منطقةفيمعأ

وكانت)1(.الدينيةالحرلةفيتتسامحلاالتيالبوتفاليةالسلطاتجانب

سنةمنينايرففي؟بالزراعةتتعلقالتيتلكخاصةالمدارستمتلكالإرساليات

نإعلى507.907الطلابوعددمدرسأ061.46أنجولاجؤكان6291

تتولاهامدرسة33911فيطالبأ550.387بوضحالتفصبليالأحصاء

تمولاهامدرسة0003نحوءطالب000.016،الكاثوليكيةالإرسالمات

البروتستانية)2(.الإرساليات

نأنجدواليوم.البرتغالمناستقلالهاعلىالحصولمنأنجولاتمحنت

ذا،المسيحيينمنالسكانوغالبية.الدينحرلةعلىينصأنجولادستور

ؤعطلاتوطنيةأعيادوهيالعظيمةوالجمعةالميلادبعيدالسكانيحتفل

الرومكنيسةلواءتحتينضوونانجولافيالمسيحيينومعظ!االبلاد.فيرسمية

السكانمن%55وتضم،أنفولافيدينيةجماعةأكبروهيالحاثوليك

وتوجدعشرالسادسالقرنأواخرفيالبرتفاليينمجيءمنذالمنطقةالىدخلت

الميثودية،المعمدانيةأهمهاالمخللفةبطوائفهاالبروتستانتيةالطوائفأيضا

المصريه،الأنجلومكلبه،مجهولةإفريقيةمناطقعلىاضواءايراطم،عبدالفتاحمحمد)1(

.82ص،6691،القاهرة

83.،سابقمرحىايراطم،عبدالفتاحمحمد)2(
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التابعةالمسيحيةالطوائف.للسكانالكليالمجموعمن%01بأتباعهاهـلقدر

أتباعهاونسبةأنجولا!متتاميةفلادةتكتسبالتقليديةالإفرلقيةللكنائس

الجاليةمنقليلعددأيضأوهناكأنجولا.فيالسكانمن%25بتقدر

فيوتتالف،مسلم000.08555059-بينماأتباعهايقدرالتي،المسلمة

جذورهمتعودالذينالعربمنأوأفريقياغربمنالمهاجرينمنمعظمها

1(.اللبنانيئللأصل

والسياسا!القوان!نمنوغيرها،الدينحريةعلىالبلاددستورينص

منالحكومةتطلببحرلة.الدينممارسةفيعامبش!لساهمتالتي

.العبادةودورالمدارسببناءلهاليسمحالتسجيلضرورةالدينيةالجماعات

والتيللمنظمةأساسيةمعلوماتتوفرأنيجبعامةبصورةالدينيةوالمجموعات

مؤهلةبذلكلتكونشخص000001عنأتباعهاعدديقللاأقأهمهامن

فيالحقلهماناذكبيرةبمكانةانجولافيالدينرجاليتمتع.للتسجيل

)2(.الحكومةسياساتلانتقادبانتظاممنابرهماستخدام

مبيقموزاجمهوريلأ

تقع،البرتفاليةافرلقيابشرقتعرفوكانتافرلقياشرقجنوبدولمن

)فريقياجنوبالجنوبمنولحدها،الشرقفيالنهديالمحيطعلىحدودها

مننتزانياوتحدها،ومالاويوزامبيازيمبابويالغربومن،وسوازيلاند

سحانهاعددويبلغ،مرلعاكيلومترأ642.803مساحمهاوتبلغ.الشمال

دامبرتغالياحتارلبددم7591سنةاستقلالهانالت)3".نسمةملايينأ9.9

عشرالسادسالقرنبدايةفيالبرتنالسيطرةبدأتفقد،ونصفقرونأربعة

.Angola(1 Religion in)
Religionلو_http:// intemationalbusiness.wikia. nalognA/ikiw/moc

.reedomReport,8002 opcit2):أ Angola, InternationalReligious)
8002.(3 Mozambique, International Religious FreedomReport)

8301/800.82 htm+م!state. gov//g drl/rls/ iph!س!عث.:/w
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منانطلقت،متعصبةصليبةحرياالمدةهذاطيلةالإسلامواجهولقد،الميلادي

الإسلاميالعالمحصار!جديدةجبهةلتفتح،الأندلسسقوطبعدأوكارها

لإفرلقيةالشرقيالساحلكانفقدميادينها.احدىموزامبيق!انتوالتي

الحاديالقرنينبينالممتدةالفترةطوالسياسيايرتبطالجنوبفيسفالةحتى

الرئيسالمركزأنومع،وبالنهدالعربببلادالميلاديعشروالخامسعشر

موزامبيقتغطيهاالتيالأرضمنللشمالكانالإسلاميالعرليللنفوذ

!ؤأثرتاقد-أقلبدرجة-العرييةوالحضارةالعرييةالتجارةأقالا،الحالية

التأثيركانأنالطبيعيومن،الزمبيزينهرحوضحتىالساحلسكان

)1(.الداخلالىماحدالىواضحأ

اليسوعيالكاهنيدعلى0156سنةالبوتفاليالتبشيربدأ

سنةقتلواحملتهأفرادكلأنالا،ئتصيرمونوتابابقصدسلفيرا!ونسالودي

منلفترةذلكالنتصيربعدتوقف،الأجانبمنللخلاص!وسيلةأ561

وسنة1854سنةبينأفرلقيةشرقيجنوبجؤليفنجستونقامأنالى،الزمن

خاصةالمنطقةالىالإنجليزوالتجارالمبشرينانظارووجهبموزمبيق1862

بضرورةإفرلقياجنوبمنرودسسيسيلوجهكما،الحاليةمالاويمنطقة

!الىنياسابحيرةالىشمالأالقارةجنوب!الإنجليزيالاحتلالمنطقةمد

)2(.الأوسطالزمبيزيمجرى

المذهبيكونأنفطبيعيللمنطقةالبرتفاليللاحتلالووفقأ

البلادفيانتشاراالأوسعوكانالتتصير،بداياتجؤالفالبهوالكاثوليكي

تبشيولةبعئاتفتوجدةالمسيحيةالكنائسلمختلفأتباعيوجدكانوإن

الأمرلكمة،المشيخيةوالكنيسة،السوسمرلةوللكنيسةاسكتلندال!نيسة

أما،افرلقياجنوبفيالكابمدينةأسقفالجنوبفيالإلخلي!يونولتبع

122.ص،،السابقالمرححايرا!م،عبدالفتاحمحمد)1(

124.ص،السابقالمرححايراهع،الفتاحعبدمحمد)2(
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كانتولقد.الشماليةروديسياأسقففيتبعوقالشمالفيالإنجليكيون

الاستعمارلةالسياسةتسيروفق7591سنةحتىال!اثوليكيةال!نيسة

حقوقعنللدفاعتتجهالتغييرفبدأ!برلاحأح!ستالتاهـلخذلكمنذولكنها

فيالعنيفةوالحملاتللانتقادعرضهاالذيالأمر،الاستقلالفيالإفرلقيين

نهربينالشمالفييعيشونكانواللمسلمينوبالنسبة.الاستعماريةالصحافة

فيفجملتهم،والفربالشمالجؤهذامنأبعدلىإويمتدونوروافدهروفوما

الذينولكن،ألف281حواليكانوامالاويوفي،ألف018موزمبيقأرض

جاءأنالىالإسلامتقاليدليتعلمواكلوةإلىيذهبونبالإسلاميدينون

نا:!ترمينجهامهـلقولا(.الناشيعيشكانحيثالىالساحلمنالمدرسون

كانتولكن،المستعمريننفوذيعاديلأنهالاسلامأعجبهمقدالناسبعض

التحولمنيعطلحاجزاالاجتماعيةوالنظمالتقاليدعلىالمحافظةفيالرغبة

لاالإسارمأنووضحالحاجزهذاعلىالتغلبأمكنفلما؟تماماالإسلامالى

فكثرتذروتهالتحولبلغالاجتماعيةنظمهميضادولاالناستقاليديحارب

المراسمبكلالنالب!وقام،القرىفيالقرآقتعليممدارسوتعددتالمساجد

(.2!)لإسلاميةا

موزامبيقسكانمنالمئةمن44حواليفإن(7991)عاملتعدادوفقا

الروممنالمئةجؤ24و،التقليديةالدينيةالمعتقداتأتباعمنكانوا

المئةفي02المسلموقيمثلبينما،المئةفي12البروتستانتولمثل،الكاثوليك

كثيرأفإنالعالبوفيأنهالا،دينأييعنتقونلاالسكانوبقية.السكانمن

الدينيةالمعتقداتأشكالمنشكلأتمارسكانتالمجموعةهذهأفرادمن

التقليدية.

نفسه)1(

61.6491,(2,.S Termingham, Islam in east Africa,Oxford)
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والحنيسة،الكاثوليكالرومجؤالرئيسةالمسيحيةالفئاتتتمثل

،)المورمون(الأخيرةللايامالمسيحيسوعوكنيسة،والمعمدانية،الإنجيلية

،ليوهوشهود،والمشيخية،والناصرلة،والميثودية،التجمعيةوالكنيسة

ثلاثتوجدبالمسلمينيتختصوفيماالعنصرة.وكنيسة،والرسولية،والسبتيين

والمجلس،الاسلاميوالمؤتمر،المحمديةالجماعةهياسلاميةمنظمات

)1(.وبهاثية،وهندوسيةليوديةصغيوةاقليةوهناك.الإسلامي

وخصوصأ،المسلمينمنالشماليةالمقاطعاتسكاقغالبيةتتالف

والداخليةالشماليةالمناطقأنحينجؤ،الساحلطولعلىالواقعةالمناطق

والوسطى،الجنوبيةالمناطقمنالعديدالىبالإضافة،المسيحيةفيهاتتركز

يواصلونالمسيحيينالأتباعبعض.المناطقتلك!ؤأيضأإسلاميوجودوهناك

)2(.التقليديةالدينيةوالطقوسالممارساتادماج

تؤيدولاالحقهذاالحكومةوتحترم،الدينحرلةعلىالدستورينص

قبلمنالاحتجاجاتبعضهناكفإنذلككلرغممعينأ.ديناجانبهامن

عيديدرجبأنطالبواانهمحيث،الوطنيةبالأعياديتعلقفيماخاصةالمسلمين

ولومالميلادمثلالمسيحيةبالديانةتتعلقالتيالوطنيةالاعيادضمنالفطر

الفطرعيدالعيدبهذارسميأتعترفجانبهامنوالحكومة.العظيمةالجمعة

الدولةرئيسولقوم،اليومهذافيإجازةعلىبالحصولللمسلمينوتسمح

جؤتكمنكانتالإشكاليةأنالا.المناسبةبتلكخاصرئاسيخطاببتقديم

أصولمنالسكانبواسطةالمحددالموعدوفقيكونالفطربعيدالاحتفالأن

منكانتوانحتىشوالهلالرؤيةاثباتعلىهؤلاءيعتمدحيث،اسيولة

مافغالباالسودالمسلمينتجمعأما،الححومةتعتمدهماوهذاالبلادخارج

فيفئةكلجعلالذيالأمرالفطربعيدللاحتفالاخرايومأيحددونكانوا

(1.wvrw//:ptth state. /lrd/g/vogrls/.838201/8002/frihtm)
)2(أ6أ.4
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لكن.الإسلاميةوالمدارسالمساجدبحضوريتعلئفيماخاصةمنفصلمجتمع

المجموعتين.بينتعارفهنالكذلككلمنبالرغم

موريش!

مساحتهاتبلغالنهديالمحيطغربجنوب!موريشصجزلرةتقع

عامتعدادوفقنسمةمليونا2.سكانهاعددولبلغ،مريعأكيلومترأ040.2

العصورفيالجزرهذهلىإوصلمنأولالعربوالتجاريعتبرالملايو.0002

ثم،0171(-)8915الفترةخلالالهولنديونعليهاسيطربعدهم.الوسطى

عام)بعدالبرلطانيةوأخيرا،0810)1715-الفرنسيةالقواتمجيء

وأصبحت،6891عامجؤالاستقلالتحقيقحتىعليهاوسيطرت(1814

وأحبرالعاصمةهيلوس!بورت.أ299عامجؤجمهورلة

المسيحيينبولقدر،الهندوسيةالديانةالسكانمنالمفةجؤ05يعتتق

ال!نيسةالىينتمونمنهمالمئةفي73،الس!اقمنالمئةفي32

والاجتماعية،السياسيةالحياةمناحيشتىعلىالهمنةولهمالكاثوليكية

السبتيين،الطوائفمنعددجؤأعضاءهمالمسيحيينمنالمتبقيةالمئةجؤ27و

والمشيخية،،العنصرة،انجلتراكنسمة،المسيحيةالتاميلية،الربوجممية

والسنة،مسلمونالسكانمن%17ووالمورمون.،يهوهشهود،والإنجيلية

أقلية،الشيعةكانبينماالمسلمينمنالمئةفي59علىيزيدمايشكلون

التقليديةوالدياناتالبوذيةمثلالأخرىالدياناتمنتتألففقطالمئةجؤوواحد

فالمواطنون.العرقيوالإنتماءالدينيالانتماءبينقويارتباطهناك(.)الأرواحية

المنحدرينوالمواطنينالكريولمسلمجن.أوهندوساماالنهديةالأصولذويمن

كاثوليك.عادةأوروبيةاصولمن

التيوالسياساتالقواثينمنوغيرها،الدينحريةعلىالدستورينص

بالمنظماتالحكومةتعترف.بحريةالدينممارسةجؤعامبشحلساهمت

الكنيسةمنهاالبلاداستقلالكبلصلأأموجودةكانتالتيالدينية
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والسبتيين،المشيخيةوالكنيسة،الإنجليكانيةوالكنيسة،الكاثوليكية

وزارةمنسنولأماليادعمأالجماعاتهذهلمكقىكما.والمسلمينوالنهدوس

وشممح.الرسميالبلادتعدادوفقالدياناتمعتتقيعددأساسعلىالمالية

بهاللاعتراف،الجمعياتمسجللدىبالتسجيلالجديدةالدينيةللمنظمات

الحديكونأنشرلطةالضرائبمن!الإعفاءالامتيازاتبعضعلىلتحصل

أعضاء.سبعةالأدنى

علىالنتصيرويجبأنشطةفيالعاملةالأجنبيةالإرسالياتمنعددهناك

مكتبمنتصدرالتيالعملوتصارلحالإقامةتصارلحعلىالحصولأعضائها

هناك،للعملالمبشرلنقدرةعلىواضحةحدودوجودعدمورغمالوزراء.رئيس

وتصارلحالتأشيراتعلىالحصوللهميسمحالمبشرلنمنعددعلىحدود

العمل)1(.

مدغاثمؤ

مستوطنة،الشرقيالجنوبيالساحلقبالةالنهديالمحيط!جزلرة

0691عامفيالكاملاستقلالهانالت.أ698عاممنذفرنسيةومستعمرة

مساحتهاالبلد.المدنوأكبرالعاصمةهيانتانانارلفومدغشقر،اسمتحت

بالنسبة.نسمةمليون7.91سكانهاعددهـلبلغمرلعأكيلومترا.795226

السكانمنالمئة!04أنالىتقديراتوهناكالرسميةالأرقامتتوفرلالبدين

أهمها:مسيحيةطوائفأريعهعلىموزعينالمسيحيةالديانةيعتتقون

واللوثرلة،،الإصلاحيةالبروتستانتيةوالكنيسة،الكاثوليكية

التقليديةالدياناتتعتتقالمواطنينمنكبيرةأقليةوهناك.والإنجليكانية

)2(.الأصليينللس!ان

8002onal Religious Freedom ReportةInternaكمماكأكلل!ول(()

state. aov/ p-/drl/rls/ .838101/8002/fri htm://!.

8002Madagascar International Religious Freedom Reportى(

state. /lrd/-p/voerls/ .837701/8002/fri htm//!كحح.:
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،للسكانالكليالمجموعمنالمئة!15حواليالمسلمونيش!ل

المسلمينالسحانغالبيةالغريي.والشمالالشمالفيمميزةبصورههـشركزون

صفيرعددهناك،الماضيالقرقخلالهاجرواالذينوالباحستانيشالنهودمن

اليهود.)1(منصفيرةوجالية،النهدوسمن

استفتاءهنالككان7002!أبرلل،الدينحرلةعلىالدستورينص

أنمنالرغمعلى،الدولةعنالكنيسةفصلبعمليةيختصدستوري

دولةالىالبلادتحوللالىالأحيانبعضفيرغبتهاتبديكانتالحكومة

جؤاليوميةالحياةفيالمسيحيةالمبادئتكرسىفيالرغبةووجود،مسيحية

كشرمنجؤتبينالتيالحاثولي!يةالكنيسةقوةالأمرهذاولع!سالبلاد.

وأنسيمالا،الدولةعنالدينفصلالجانبينمصلحةفيليستانهالأحيان

تقومالذيالحكوميالتمويلمنالمستفيدينأولهيالمسيحيةالكنائس

لامساجدهمأنالمسلمونالزعماءلاحظوقد.الدينيةللموسساتبتقديمه

الحكومة.منجداقليلةمساعدهسوىسكقى

وزارةلدىالدينيةالمنظماتتسجيلبوجوبالولاياتقانونيقضي

تقللابانللشمجيلموهلةالمنظمةوتكون.الامتيازاتعلىللحصولالداخلية

أعضاء،تسعةعنيقللاادارةمجلسانتخابمع،عضوا001عنعضوشها

منظمةأ95وللعبادةدوربشمعةرسمياالدولةوتعترف.المواطنينمنجميعهم

وأعياد،القديسينجميعوعيد،العنصرةوعيد،الفصحايامتكون.دينية

رسمية.وعطلاتوطنيةأعيادبمثابةالميلاد

وكثيرأ،البلادمناطقجميعفيبحريةتعملالدينيةالمنظماتمنالعديد

حقولهاوالخاصةالعامةالإعلاموسائلخلالمنرسالتهابنشرتقومما

فيالاستخداميكونأنشصرلطةالدولةتديرهاالتيالإعلاموسائلالىالوصول

ح!لأ

absoluteastronomv. com/toDics/lslam in Madagascar"://س.
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رمضانشهرخلاليوميأدقيقة15هنالككاثتذلكمن،عامةخدمةش!ل

علىعرضتالصلاةالىالدعوةفيهابماالإسلاميةالبرامجبعضفيهاتقدم

الوطني.التلفزيونشاشة

بشأنتتعلقالمسلمةالجاليةابناءبعضتواجهعامةمشكلةهنالك

والميلاد،أجياللعدةالبلدهذاجؤعاشوامنفمنهم؟البلادجؤالقانونيوضعهم

اذاوحدهوالاسم.الدمطرلقعننتتقلأنولجبالمواطنةحقيعطيلاوحده

غيرأجليالىالجنسيةعلىالحصولعمليةيؤخرأقيمكنإسلامياكان

وهذهالسفر.جوازعلىالحصولأوالتضولتفيالحقلهمليسوبالتالي.مسمى

.هناكالموجودالكنسيالنظاميضعهاالعراقيل

الممرجزر

تسعة،نسمة000.171سكانهاوعددمريعأميلا838مساحتهاالبلد

بعضأتباعمنجدأقليلعددهناك.السنةالمسلمينمنمنهمالمئةفيوتسعون

الجماعاتعضاءأمنوغيرهم،يهوهشهود،النهدوسمثلالدينيةالطوائف

الأجانبمنقليلعددوهناكوالبروتسمان.الكاثوليكالروممنهاالمسيحية

معاتفاقبموجبولحن،الإنسانيالعملبرامج!العاملةالدينيةوالجماعات

ننصيرلة)1(.أعمالببايتقوملاأنوشريطة،الحكومة

يحظرالعقوباتقانونولكن،الدينحرلةعلىالبلاددستورينص

المسيحيينتمنعقانونيةقيودايالدستوريتضمنولا.الإسلامدينعنالتحول

دونمندينهمممارسةللمسيحيينالقانونيسمحاذ،الكنيسةالىالذهابمن

يتم.المواطنينوسطئتصيريبعمليقومونلاأنهمطالما،الح!ومةتدخل

نتصمري.بعملالقيامفيتورطهثبتأجنبيلكلفوريترحيل

8002(1 Comoros International Religious FreedomReport)
.836101/8002 htm/1/أ+//state./g/vog drlشا.//:h * p
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الفطر،وبعيد،وسلمعليهالنهصلىمحمدالنبيبمولدالبلادتحتفل

التبشيرومنمنغيرالمسلمينالحكوميةالسلطاتتحظر.وطنيةعطلاتوهي

بينتتراوحماليةغرامةدفعمعأشهرثلاثةبالسجنيعاقبمتورطايضبط

استخدامأيضاالحكومةتحظر.القمزجزرفرنك000.005لىا000.05

المعظم.رمضانشهرمثلالدينيةالأشهرخلالبخاصةالكحوليةالمشروبا!

خاثمة:

دولجؤالدينيةالمجموعاتنسبةتبينالتيالأرقامعنالنظربغض

يوممثلالرسميةوالاحقفالاتالدينيةالحياةمظاهرفإن،الإفرلقيالجنوب

يؤكد،الدولهذهمعظمفيالفصحوعيد،الميلادوعيد(العظيمةالجمعة

وجودكانويالتاليهناكالعامةالحياةأوجهعلىالمسيحيالدينسيطرة

علىللتدليلمختلفتيناحصائتننوسنورد.أقلياتدينفيهاالإسلاميالدين

الزحيم.عبدوأحلامعئمانأحمدالرحمنعبددراسةوهما!ذلك
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الجنوبدول!الإسلاميللوجودالكليةالنسبةيبينالتاليالجدول

)1(:الافريقي

المئة.فيالإفرلقيالجنوبدولفيالمسلميننسبة

فيوالمسلمينالاسلامتحث!ك،مصطفىاحمدالرحيمعبداحكل،عثماناحمدعبدالرحمن()1

ht.سثطا//:"mubarak-،المعاصرةإفريقيا

48==inst.org/ stud_reas/research_view. php?id
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علىدولة!لالإفرلقيالجنوبدولفيالمسيحييننسبةيبينالتاليوالجدول

حد-)1(

لأ؟لأخأينتيي!!ا،01ألم!محيوكلما!لألأا-يهبهتي!أبانئجإكا؟في!؟ثبهح!!يماجم!ج!نج!بمنربى،لإب!إتن!ث!!بزإنجع!ن!م!!بن!ه!يتي

09ا296.030.21.063.827ناميبيا5002

206.023.1253.6932.32!دشيوس5002

350.8671.006.394158.ليسوتو5002

5.697341"أ34.040.8امدغشقر5002

002.727.908ا429.158.2ملاوي5002

099.746.12099.746.1275زيمبابوي5002

786.091.11535.446.875زامبيا5002

136.344.44033.342.357.97افرلقياجنوب5002

593.456.95.09ا786.091.1انجولا5002

679.140.83.41ا397.604.9موزامب!ى5002

.115.0641131.174.1671.بوتسوانا5002

الأحداثمنالعديدالحاليالقرنومطلعالماضيالقرقنهايةفيحدثت

القطبوسيادةالسوفيتيالاتحادبانهيارالباردةالحربانتهاءذلكومنالعالمية

حينها،م1002سبتمبومنعشرالحاديوأحداث،الدوليةالسياسةفيالواحد

حرلأتشنالصليبيينمنحلفائهابمعاونةالأمرل!يةالمتحدةالولاياتبدأت

لفتمما،الإرهابمحاربةبدعوىالإسلاميةالبلداقكثيرمنضدشعواء

لمعرفةذلكودفعهاالعالمبلدانمنوغيرهاالإفريقيةالشعوبمنالكثيوأنظار

طرلقجؤالعراقيلبعضالأمرهذاأحدثوقد.والمسلمينالاسلامحقيقة

الإسلامية.الدعوة

العراقيلتلككلبرغممنهاالاستفادةينبغيمهمةحقيقةهنالكايضا

دساتيوهاووفقالإفرلقيالجنوببلادأقهي،الإسلاميةالدعوةتجابهالتي

+ف!ل!ذ2هـاء)ByC)1،كلي،للاه

.4660415/egap/egap5!ل/mthح.(-بمsalvation://س.hp
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سيساعدوهذاالدينتغييروحرلةالعبادةوحرلة،الدينيةالممارسةحقتحترم

خلالمنرأيناوأنناخاصة.الإسلاميةالدعوةأمرعلىالقائمينعملفيكثيرأ

ال!نائسعددب!ثيريفوقالمستقلةالإفرلقيةال!نائسعددأنالعرضهذا

أنهمذلكيعنيمماالأفارقةالسكانغالبيةوتضمالأوربيونأنشأهاالتي

ثقافاتهممنأجزاءبعثأرادواأنهمأو،الأوربيةللثقافةرافضشكانوا

أسسوافحينماةعبادتهمفيالتقليديةالدياناتاسسبإدخالوذلكالتقليدية

يراهاكماوليسهمرؤيتهموفقالعبادةممارسةأرادواالكنائسهذه

ذلككل.الصليبعنبدلالهمكرمزالتابوتاتخذواقدفنجدهم،الأوربيون

يحاولكانالذيالأورييالنتصيريللوجودبأخرىأوبصورةالرفضيؤكد

ديؤ!الأمرهذامستقلأ.وليسفلكهفييدورتابعاالإفريقييجعلأندائمأ

يكنولموصلتهحينمابالمسيحيةقبلوقد،السماويةللدياناتالإفرلقيقبول

الأفارقةوسطالدعويالمملتكثيفالجانبهذايتطلبسواها.يعرف

وسطالإسلامرايةحملعلىالأقدرهملأنهممنهمالمسلمينوتدريب

ننكرلانحن.الدينهذابنشريقومونعبرهاالتيالكيفيةومعرفةالأفارقة

والذيالإفرلقيالجنوبمنطقةفيالاسيولينمنالأوائلوالمسلمينالدعاةدور

المسلمينخاصة،دينهمعلىالحفاظكيفيةهووقتذاكواجباتهماوجبكان

ولذلكنفسها.علىوالمنغلقةالمحافظةالعناصرأكثركانواولحنهم،النهود

إفرلقيا.وشرقوغربشمالفيبهاأنتشرالتيبالصورةالدينهذاينتشرلم

يتمتعونالإفرلقيالجنوببلدان!الأفارقةالدعاةمنمجموعةالآنونجد

لحاجاتالسليموالفهم،الحميدةوالأخلاقالشرعيالعلممنوافربقسط

علىيعتبرأمروهو.قومهمبينالدعوةنشرعلىوالحرصبيئتهموخصائص

بمستقبلها،يتعلقفيماالحاسمةالعواملمنللدعوهالبشرلةالوسائلمستوى

لبنيوصولااكثرانهمباعتبارهؤلاءأمثالدعمالدعوةأمرعلىالقائمينفعلى

غيرهم.منوالتأثيرفيهمجلدتهم
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والاقتصاديةالسياسيةالمشاكلمنالكثيرالإفرلقيالجنوبدولتعاني

الفذاء،ونقص،الجفاف،الفساد(الأهليةالحروبفيالمتمثلةوالاجتماعية

المكتسبةالمناعةنقصمرضأخطرهامنوالتيالأمراضمنالعديدوانتشار

هذهكل.العالم!الأعلىهيالدولهذه!المصابينونسبة)الإيدز(

لمراقبةكوسائلتتخذهاالتتصيرلةالجمعياتال!ثيرمنمازالتالمشاكل

والعملالداخليةالشئونفيللتدخلأوالسكاقوسطالدينيالوضع

ذلكلناولظهروجه.أكملعلىالوضعذلكاستفلواقدبذلكوهم،النتصيري

العقائديةاختلافاتهابرغموالتيالمسيحيةالدينيةالمؤسساتجميعثبوضوح

مافيالبعضبعضهامعمتضامنةتعملنجدهاوالكاثوليككالبروتستانت

العاملةالإسلاميةالجمعياتدورتكثيفذلكهـشطلبالتتصيربعمليةيختص

الحقيقيةالصورةتعكسبدرجةالمناطقتلكجؤالانسانيالعونمجال!

-على)فرلقياجؤفالإسلام؟إفريقياجنوبسكانبينوالمسلمينللإسلام

النتصيربينما،الإسلاميةبالدوليرتبطولايرتبطلم-المسيحيةعكس

واحدةهيبالذاتالنقطةهذهولعل،الاستعماريةالغربيةبالدولأساسأيرتبط

المسيحية.عنوالابتعادللإسلامالانجذابأسبابهمأمن
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!امة(؟إقأ)فايقياا!لتنصياا

المنظماتعبرألتنصيو

ألكنانصرأئشطة
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المنظماتعباالتنصيا

الحسنمحمدعاصم:اعداد

الإسلاميالمنتدى
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إفريقيافيالكنسيالتعليمومؤسساتالمنظماتعبرالتنصير

توطئلأ

والاهومنوصحبهالهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

وبعد،..

البروتستانتياوالكاثوليكيحيانهافيممثلةالحنيسةفتئتمافإنه

الكنسي،العملأش!البمختلف،القارةهذهفيتعملالأرئوذوكسيهأو

3.المستهدفينطبيعةتقررهماوفق،تدريبأ،صحة،تعليما،اغاثة

القرنالىالإفريقيةللقارةالمنظمللتتصيرالاولىالمحاولاتوترجع

أكماءافرلقياالكائوليكالمنصروندخلعندماعشرالخامسالميلادي

الذيلفنجستونديفيدالبرلطانيالرحالةأنكما.البرتغاليةالاحتشافات

4.مستحشفأيكونأققبلمنصرأكانافرلقياأواسطاخترق

وقد،معهمللتعاملالأنسبو!نمطالمستففينطبيعةتحددمصفوفةوفقالكنيسة3-لعمل.

Frankجراىفرانكالمصفوفةهذهوضع Gray،فسمث،إنجلجيمسابحاثمنطورها

الراسيالمحورلشكلبالإنجيلالعلما،نحيثء"+(،لأ!قييث!!7حراىبمصفوفة

منالمستهثفموقف!ز(اوالسيني)المحورالأفق!المحوروياثمكل3(،اوالصادى)المحور

Knowledgدلاح4)ح،المسيحية andAtt)،المصفوفةهذهداخلوالأفرادالمجموعاثلدسمثم

حهل،الحاب!موفمعجهل،سلب!موقفمععلم،ايجابيمو!مععلم:ارباعاربعهإلى

بهذهاللكصرانبالنكروالجديرئتاسبها.الت!البرامجمجموعةلكلف!لدم،سلب!مو!فمع

الأن!رنت.عبرال!صيرعلىحتىينسحبالمصنولة

العالمرابطةعنالصالرةالحىدعوةسلسلهالارو،الرزاقعبدإفريتيا،فيالت!ص!ر4-

!م.800،)227(العدد،الإسلام!
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لتتصيوخطة3الثانيبولسيوحناالسابقالفاتيكانباباأعلنوقد

أ-)089لإفرلقياالمتقاربةالثلاثزياراتهخلالمن,0002eالعام!افرلقيا

دولأحتىيستئنولم،افريقيةدولةعشرينمنأكثرخلالهازارالتيأم(859

آخرمنحنىالعملبعدهانحى،حالسنفال3%فيهاالنصارىنسبةتتجاوزلا

جؤالمبذولةالمجهوداتتضاعفتكما،ذلكقبلحاضرةت!نلمجوانبشمل

الذيالاجتماعجؤذلكهـشجلى،للإنجيلالترجمةحر!ةفنشطتالتتصير،

إلىترجمقدالإنجيلأنذكرحيث،الإنجيلجمعياتلاتحادنيروبيفيعقد

894وحدهاالإفرلقيةالقارةحظوأن،العالمفيمحليةولهجةلغة8018

6.محلية)فرلقيةولهجةلفةإلىترجمة

افرلقياجؤيعمل،العالمفيمنصرألف022بينمنأننعلمأنولكفي

المنصرينمجموعمن35%وان)05%نسبةيفوقماوهو،ألفأ911

كلورادومؤتمرأوصىبل،افريقيافيفقطيعملونالعالمفيالبروتستانت

الاساءةف!جليدةطرقأانتهجالذيعشر،الساثع!بينلكتوسالباباالنسقذاتف!وتبعه5-

الحهنس!ةوالالطاليالمولدالمصريكالصحف!المرتلينوتكريم،الكريمونبطالاصلامثى

ا!هابلينبانهالاسلامووصف(،إسرائيل)احببعنواقكلابأكتبالذى،علاممجدكط

ف!سنة35المرتدهذاعاشو!،الكرامالصحابةوممبالاصملام!نب!الصأقعلىوتطاول

لولارطيون!قيمتهاثيفيددانجانزةأخرهاكانالصهاينةمنجولنزعلىوحصلالطاليا

لرئيع!نائبأعلنوقد،بزعمهالعربيةاللولف!المس!حيةا!ط!اتعنثفاعامظاهرهوهاد

23العثدالكويتيةالفرفاقمجلة،الشطيررلجسامالايطاليةلاسيرا(دى)كوررسصحيفة 484c

13/3/800،الأولربع 942J.ي

:ص4،0002طسعود،بنمحمدالامامجامعةكينيا،فيالمسلمةا!كلية(حمد،السرتاج6

512.
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الى06منإفرلقياشمال!المنصرلنعددبزلادةأم789العامفيالنتصيري

7.أدنىكحلم003

المحميةالطوعيةالمنظماتعبوالتتصير،المتجددةالتتصيروسائلومن

ا!لستهدفة.الدولفيقانونيأعملألهاتكفلومواثيقدوليةبقوانين

المدني(المجتمع)منظماتالطوعيلأالمنظمات

والإنسانيالطوعيالعملقانونمشروعفيالطوعيالعملتعريفجاء

كالآتي.9991لسنة

حكوميشبهأوحكوميغيرخيويإنسانيطوعينشاطأيبهيقصد

ولكون.لبرامجهمنفذأومانحأجنبيكيانأووطنيطوعيكيانبهيقوم

علميةأوخدميةأورعائيةأواغاثيةأوئتمولةأواجتماعيةأغراضذاالنشاط

.القانونهذالأح!اموفقأتسجيلههـشمبحثيةاو

هيئةوآينقابةوأيشركةأي:الآتييستلمى)الكيان(تفسيروجؤ

يقومالأخرىلل!ياناتالاستمماءوهذا،اخرقانونبموجبمسجلةقانونية

الطوعيةالكيانا!معتشترككانتلوحتىأخرىبقوانينالتسجيلعلى

غيرحكوميخمرلأانسانيأطوعيأعملاتؤديأنهاجؤالقانونتدهـلفحسب

العمللعلاقةاشارةهذاالقانونتعرلفوفي.الثقافيةالكيانالتمثلأ،الخ.

وأبالحكومةللعلاقةاشارةوكذلك،تحكمهالتىوالموانينبالسوقالطوعي

بمقابلتهالأهليالقطاعأوالثالثالقطاعالقطاعهذايسمىلذلك.الدولة

التيالدولةاجهزةبقطاعوبمقابلتهالثانيالقطاعيعتبرالذيالخاصبالقطاع

علىالمركيزنجدالعابدينزينالطيبلاحمدتعرلفوفي.الأولالقطاعتعتبر

الأجروهوالخاصالقطاعقوانينهتحكمالتيالسوقجوانبمنجانبأهم

العالمرابطةعنالصالوهالحقدعوةسلسلةإفريقيا،ف!الل!ص!رالارو،الرزا!عبد7

:88.ص227&العدد،الاسئم!
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لأسبابيبذلعملأي،العملسوقنطاقخارجمبذولعمل:التعرلففيقول

وأقانونأبهيطالبأنلمكن،السدادواجبنقديأوماديمقابلدونإنسانية

لر.8عرفا

خلالالدوليةالنتميةعملمةفيرئيسةكقوةالمدنيالمجتمعقطاعظهروقد

المجتمعوقدرةوحجمنطاقفيهائلتوسعاجراءتموقد.الماضيةعافاالعشرلن

العالمي.الشبكيوالريطالديمقراطيةالحىنظمجؤالتوسعبفضلالمدني

منظمة000.6منالعالميةالمدنيالمجتمعمنظماتعددازداد،المثالسبيلعلى

المجتمعمنظماتصبحتوأأ.999عامفيمنظمةألف76إلى91و5عامفي

منظمةعنوردحيث،الإنمائيةالمساعداتمجالجؤأساسيالاعبأالمدني

تدفقتالتيالدوليةالمساعداتحجمأنالاقتصاديالمجال!ؤوالتتميةالتعاون

دولاربليوق12الأقلعلى،2هه3سنةحتى،بلغالمدنيئالمجتمعمنظماتعبر

9.أمرلكي

غيرمنظماتقطاعلديهيكونأنفييرغببلدايتجعلالتيالأسباب

.اومستقلىهونشطحكوميه!وي

يكونان!ؤترغب،العالمأنحاءجميعجؤ؟البلدانتجعلكثيرةمبرراتثمة

غيرللمنظماتوفستقلونشطقويقطاعوجودتضمنكوانينلديها

يفكر!مجتمعأيتجعلالأقلعلىأسبابستةهناك،"الحكومية

الرحيمد.عبد،الخرطومف!الطوعيالعملموتمرلممودان،فيالطوعي!عملورقة8

:ير.بص"ص

.worldbank!لولى،البنكموكعمن9 orgLcivilsocie.عثحثل!http://w

+هه!م.يونيو+عد،ودراساتابحاث،الحكوميةغيرللمنظما!التصيزمركز15

الكياناهتمامحولالإحصاءاثبعضيليوفيمالعريبأ،الولكلعلىالأمر!اينسحبأ1

04اليهوثيةالطوعمةالموسساثعلديبلغح!ث،الطوعيةبالمنظمك-كمثال-الصهيونى

العمالإجماليمنهلمه15يمل!ماوهو،كاملبلوامعملفرصةالف33+توفرمؤسع!ة،ألف
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الح!ومية.غيوللمنظماتومستقلنشطقطاعوجودتدعمقوانيناعتماد

وهي:

والتعبير(إليهاوالانضمامالمنظمات)تشكيلالتجمعحرلةمبدأيتطبيق.أ

والتسامح.التعدديةتشجيع2.

.القانونوسيادةالاجتماعيالاستقرارتعزيز3.

ال!فاءة.4.

.العامالقطاعأسواقاخفاق.ق!

.السوقلاقتصادالمساندةتوفمر6.

..البدايلأالطوعيةعبرالمنظماتالتنصير

بقيةعشرالثامنالقرنفيأوروبافيالف!ريالتتولرحركةاعتبوت

يستطيعبهخاصةمؤسساتأومعنىذوتاريخلديهليسفارغالوحاالعالم

الأمر:(وفوقدو)كومتوصفوكما،العليامثلهعليهينقشأنالغرب

الشعوبتعتبرتحديدالتفوقهارونظراالاوربيينخلالمنالحضارة)ظهرت

)تلك:كوندروسيهدوماركيزوقال(العالمتطولرعنمسؤولةالمتحضرة

ميثاقوعهد،(متحضرةلتصبحمنامساعدةسوىتحتاجلا..الشاسعةالأراضي

القدرةتمتلكلاالتي)الشعوبالأولىالعالميةالحرببعدأقرالذيماالأممعصبة

:9991eعاماليهودكطالكيانفيالتطوعيةالجمعياتعددكاقوقدإسرائ!ل،ف!اليهود

مساهمهبلغتو!سنويأ،جمعية000.1بمعدلىالعددهذاوزا!،ومؤسسةجمعيه+000.7

المحليالناتجمنه/ه3.13نسب!هومااى،دولارمليارأ4فىهلمحم6العامفيالتطوعيالقطاع

!فالشراكا!مؤلمرفياولمرلاايهودالسابقالوزراءرن!ع!يعئنر!ا،ورغم،الاجمالي

والقطاعالحكوم!القطعبل!الروابطحولمحاورهدارتدى+800!عاممنلوليو

ممالأانظرإ.بثيتحعقلماالروابط!همنالمرجوالؤفبانالخلر!،والقطاحالتجارى

هـالموافىفى+14شعبان،الاشين105،العث،الكويتيةالفرهكمجلةاثمومي،لعسمى

ع!.ك/8/800

221http://kotob.has.it



مقدمةوديعةالشعوبتلكوئتمية)رفاهيةتحونبأنبنفسها(النهوضعلى

وتحولت،(المتقدمةالدولوصايةتحتالشعوبلالكوضعينبغيلهذا،للحضارة

تضاعفتبلالاستعلائيةالنزعةتتحولولما،المتحد-الأممإلىالأممعصبة

ذاتتحملأذرعاوتمذ،أخرىأبعادالتشملالأخطبوطيالانتشارفيوأخذت

الحياناتمنعدد!متمثلةالثانيةالعالميةالحرببعدالقديمالنبض

المتحدةللاممالتابعةالوكالاتوعملت،واحدبرأسترتبطالتيوالمنظومات

العاممنجعلالذي،الألفيةبإعلانتسمىت!تمويةخطةوفقالمنظوماتهذهمن

عامأالثانيبولسيوحناالباباأعلنهالذيالعامذا!وهوللتغير،محطةلمحم555

الوكالاتهذهتماونتمدىأيلىفإ.نصرانية!لهاافريقيالتكون

أيةوالى؟المشتركةأغراضهملتحقيقالكنيسةمعمنهاالمنبثقةوالمنظومات

الثالث؟والعالمأفرلقيافيالمنصرلنجهودالمتحدةالأممقوانيندعمتدرجة

فحرة(ترومان)هارولدالأمرلحيالرئيسطرحم9491العامفي

ابتكارلتطبيقالأخضرالضوءوأعطى،الملمانيالطابعاليهاأضفىتبشيرلة

بينالصراعخلفيةوعلى،الغرييةالحكوما!جانبمن(الإنمائية)المساعدا!

والتكنلوجياالمالرأ!انقلأنيرىالمذكورالرئيسكاني،والغربالشرق

الصعيدينالمغييوعلىاحداثالىالسبيلهوانمانموأالأقلالبلدانإلىالغريية

والاجتماعي.السياسي

قبل-طويلةفترا!ومنذبالفعليدملونالمسيحيونالمبشرصونوكان

والتعلمم،والصحةالزراعة!تحسيناتادخالعلىالنداء-هذاتوجيه

فيصبحتأالتيالمؤسساتأولىمنالتبشيريةالجمعياتكانتوهكذا

الإنشاءحدينةالمانحةالححوميةالوكالاتشريكةوالستمنياتالخمسينيات

تاسستذلكالىاضافة،الكنسيةوالمنظماتبالجمعياتمقارنةنسبيا

العاملةالمسيحيةغيرالحكوميةالمنظماتمنجديدنوعمنكاملةمجموعة

التتمية.مجال!
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التمظيميالتطولرمجالفيمستشارةوهي،هولينشتاين(مارين7تقول

السوسمريةوالوكالةالسوسردةالححوميةغيرالمنظماتقبلمنومفوضة

برامجلدعمالإنمائيةالمعوناتمنحبيرةنسبة)توخه:والتعاونللتممية

جؤالعاملةالمسيحيةالحكوميةغيروالمنظماتالمسيحيةالتبشيرلةالجمعيات

مجتمعاتفيتمفذالتيالإنمائيةالمشارلعأنالواقعفينجدانناالننمية..مجال

الح!ابقراءةمثلدينيةبأنشطةوئيقبشحلأحيانأترتبطقدمعينةمحلية

تعريفيصعبالظروفهذهظلوفي،الإنجيلحولموعظةإلقاءأوالمقذس

ديناعتتاقعلىالحثإلىالهادفالتبشيرعنالأنشطةهذهيفصلالذيالحد

12
.جديد(

الغرييةالحكوميةغيروالمنظماتالمانحةالغرييةالدولبحثتوقد

بطبعها()العلمانيةالححوميةالمنظوماتبينالتعاونقضيةالمحليينوالشركاء

أساسيتين:مسألتينعلىالبحثتركزوقد،التسعينياتأواخرفي

علىالعامةالسياساتفيالروحيةوالقيمالدينإدراجينبفياءصفأ-

العالم؟سشوى

التعاوقفيأفضلبشحلالروحيةوالقيمالديناستخداميم!نحيف2-

الإنمائي؟

معالأديانبينللتحاورجديدةقنواتخلقعنالأولالسؤالتمخضوقد

البنكرئيسمنكلدعاالثانيالسؤالعلىوللرد،وداخلهاالمتحدةالأمم

الدحتوركانترلريوكبيرأساقفة،(وولفنسون)جيمس،آنذاكالدولي

ذلكوأسفر،م8991العام!الدينيينللقادةاجتماعأوللعقد!اري()جورج

ممثاليبينمافيللتشاورالنتميةحولالعالمأديان)حوارمنبريدعىانشاءعن

!فمقثمةورقة،هولينشتاينمارىأناللينية،والمنظماتالمانحةالحكوميةالوكالات-12

للدراساتالعاليالمعهدالأنسان!(،والعملوالنزاعاثوالسياسة)الدينبعنوانعملورشة

الأحمر.الصليبمنشوراتهن.بجنيفالدولية
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نشر،م4002العامو!الفقر(.منبالحدالمتعلقةالقضاياحولالرئيسةالأديان

الروحيةوالقيمالثقافةأخذخلالهامنيمحنالتيالأساليبتتماولمقالةالمنبر

8و7جؤأوسلوفيدوليمؤتمرعقدحماالإنمائيةالعمليات!الاعتبارجؤ

المنظماتحولللأبحاثواسعابرنامجافيهالمشاركونواقترحم5002أبريل

بهاتضطلعالتيخلياتاأصل:الاتيةالمحاوريتضمنالحكوميةغيرالدينية

هذهوأنواعتلعبهالذيوالدوروأثرهاوتطورهاالدينيةالحكوميةغيوالمنظمات

الرشيدالحكمقضاياالىاضافةبالدولةالمنظماتهذهوعلاقة،العمليات

والسياقاتالقضايامختلفعنالدفاعوحملاتوالصحةالإنسانوحقوق

13.للدينالسياسيوالمحتوىوالتبشيروالتتميةالمتغيرةوالسياسةالاجتماعية

منهاالغرييةالدولعليهاوقعتدوليةوقوانينمواثيقعدةجوارالىهذا

حقيضمنالذيأ489لعامالإنسانوواجباتلحقوقالأمرلكيالإعلان

ذاتالمشروعةمصالحهوحمايةوممارسةتعزيزأجلمنآخرينمعالتجمع

النقابيأوالمهنيأوالاجتماعيأوأو/لدلييالاقتصاديأوالسياسيالطابع

المنظماتبحمايةالواضحالتصرلحيخفىولاآخرطابعأيأوالعمالي

نشرعلىالقائمللعملكبيرةبوابةوهي،الإعلانهذاءالدينيةوالتجمعات

الطوعي،للعملالداعمةوكنائسهاعبرمنظماتهاالعالمجؤالمسيحية

ونداء،افريميادولمعظمفيتعملالتيالأمرلكيةالمعمدانيةكالمشيخة

(Genevaالروحيجنيف SpritulaAppeal)ووقع،م9991العامفيدشنالذي

وغيرها.الدينيينوالقادةالدوليةالمنظماترؤساءمنالعديدعليه

إفرلقيا.جؤللدخولالتتصيرلةالفرليةالمنظماتتتخذهاالتيالذراثع

سابقمرجع،الدينيةوالمنظماتالمانحةالحكوميةالوكالاتا-3
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الفقر:محاربلأأولأ:

تشيرالتيالدراساتمنالعديدوصدورمؤخرأالدعوىهذهتهاويرغم

بل،الفقرمشكلةعلاجفيومنظماتحكوماتالغرليةالمؤسساتفشلالى

هذهتستغلالغرييةالمنظوماتتزاللافإنه،14وزيادتهاتعميقها!والإسهام

مبررأليكون(،الشهيرةالقصةفيجحا)كمسمارصنعتهاالتيالواجهة

إفرلقيا.جؤداثملوجود

الأمممنظمةخلالهامنتعملأهدافئمانيةعلىالدولهذهاتفقتلقد

الألفيةتتميةأهدافعليهايطلق)التيالأهدافهذءأولوكان،الممحدة

المنظماتهذهنجحتهلولكن،والجوعالمدقعالفقراستئصال:هوG(ك7"

علىللقضاءحقيقيةعلاجيةتدابيرقدمتهلحقأ؟المدقعالفقراستئصالفي

اقتصادهالينهضالدوللهذهقدمتهاالتيمساعداتهاكانتوهلالفقر؟

هذهمنأهموسؤالبلمجزلة؟دخولهممعدلاتجؤالأفرادرفاهيهوتزداد

الموارد؟منالهاثلالكمهذامعفقيرةقارةإفرلقياتعذهل:جميعاالأسئلة

لمالتيالدولبينرقميمنظورمنتقرلبأفرقلاأنه،هيالمائلةالحقيقة

فيالفقر،مصيدةمنللخروجبمساعداتاستهدفتالتيوتلكمساعداتتتلق

استرلليوليموهذبها،(ماديسونلانغوسالأمرلكيالاقتصاديبهاقامدراسة

يزمةاحتواءفيالغربفاثمل!ضيةالأخيرهالسنواتف!الصاشرةالمؤلفا!منعددئناولث،1

الدقرسادةكتابالتال!ة:المؤلفاتالمثالسبيلعلىوتعميقها.انظربل،العالمفيالفقر

الآخرينلمسا!ةالؤل!جهودقهثلماذا:الأبيضالرثلمسؤوليةكتاب،هانكوكلغراهام

هنالتحولفقرأ:يظ!ا!لصادإسترلي،لويل!ام،المنفعةهنوال!لالضررهنالكثيرالى

عالمإصدارات)منافهيلدهورستلاليفنالسه،علىالمنقسمالمضمعإلىالعكل!دولة

راحه،اكثرشىءنحوالالالرهنالخروجتشودوهسكي،لميشيلالم!رعولمهكتاب(المعرفة

في!فقرلإنهاءالان!صلبدهلذها:نستط!التيالحيا!كتاليأخرها،ومنس!ثهوسلجون

المؤلفك.منوغيرهاي،955العاممنفبرارفيصلرالذىس!نحهر،!:أوي!رالعالم
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والدولالشيوعيةكالاقتصادياتالضروريةغيرالإحصاءاتبعض)بإخراج

سنهالفردلدخلوفقادولة137مرتبين(،خاصةحالاتلأنهاللنفطالمنتجة

بعدالفقرمصيدةجؤعالقةفقرأالأشدالبلادبقيتهل:ومتسائلينم0591

التيوالمنحالمساعداتأنلووماذاللفقر؟مصيدةفعلياهناكوهلقرن؟نصف

الدعمعلىوالاعتمادالفقرمنيزيدالذيهوعبرمنظماتهالغربيقدمها

الننمبة؟عجلةولعؤقالممنوح

:13طويلةلفتراتالفقرمصيدةاختبار

البحثفترةبداية

3.1ء!ر1101905هـ7.15.20الأخرىالبلادكل

ندمنعمنعمنعمنعمالبلاددخلثباتعدم

فقرأالأشد

نعمنعمندمنعمنعمتذبذبنفيجؤالفشل

فقرأالبلادأشددخل

الصفرمنإحصانيأقريبةفقرأالأشدالبلادفيالنمونسبة.

!أ.البلاداشذصإحصائلأمميزةالأخرىالبلادكلفيالنمونسبه..

منها:نتائجعدةالىالباحثخلصوقد

منالخمسنسبةتشكلوالتي0591سنةفقراالأشدالبلادزادت-أ

أخماسالأربعوزادت،25.2بمعذلالتاليةعقودالخمسةخلالدخلها

الدار)لرحمةاكسفورفىللعمترلي،جامعةوللام،الأبيضالرجلمسؤول!ة:لحيدولمصدرا-3

47.صلاهي7،الأولىالطبعة(،للعلوم!عربية
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ونستطيع،جوهولأبينهماالفرقيعتبرولا47.2بمعذلدخلهاالأخرى

صفرأ.كانتفقراالأشدالبلادنمونسبةأننفي

تلقتوالتيفقراالأشدالبلادتلكنصفينإلىالعينةتقسمعندما-2

المعدلتحتمساعداتتلقتالتيوتلك،المعدلفوقخاجيةمساعدات

القسمينكلافي،م1002أ-و05سنتيبينمتطابقةالنتائجأقتجد

0591-السنواتوخلال،الدخلاستقراراختباراتحالهوكما

الذيالنمومعدلنفس،أقلمساعداتتلقتالتيالبلادحققت551!م

فقرأالأشدالبلادتواجهولمبل،أعلىمساعدا!تلقتالتيتلكحققته

إيجابية.نمونسبتحقيقجؤمشاكلاصلأمساعداتتتلقلموالتي

)البلادالخمسينياتفيالدوليةالمساعداتحمىأنتجالذيالمبررأن3-

.أسطورةمجردالفقر(مصيدةفيعالقةالفقيرة

بجهودهاوتتميةنموتحقيقفقرأالأشدالبلادتستطيع:هيوالخلاصة

.16يإنقاذهمالغربانتظارعليهم..وليسالخاصة

الداممنذللفردنمومعدلأعلىحققلبلدالاستشائيةالنجاحقصصاحدىان

،)بتسوانا(وهيالإفرلقيةالدولإحدىنصيبمنكانتالآنوحتىأم069

يطرحالذيوالسؤال،6%لىإيصلنمومعذلالفترةهذهخلالحققتالتي

تقدمهاالتيالمساعداترهينالإفريقيةالدولةهذهتقدم!اقهل،نفسه

لعبتربماالخارجيةالمساعداتإن:الدراسات)حدىتقولالفريية؟المنطمات

حيث،الدخلارتفعفيماذلكبعدتراجعتلكنها،الأولىالسنواتفيدورا

القارةهذهبهاتمتلئالتيالمواردمنكموردالماسبمناجمغنيةبشصواناكانت

البكر

46-94.ص:،السابقالمرجعفيبكاملهاالدراسةانظر-16
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تمتلككما،العالمجؤالزراعيةالأراضيمجموعمن!ز17تمتلكافريقياان

المراعي،هذهمنالإفرلقيالفردونصيبوالمراعيالأعشابمناطقمن23%

منلجعل،وغيوهاالحقائقهذهأوروبا.فيالفردنصيبأضعافسبعةيعادل

الفقروالصماق،الدوليةالمساعداتحمىمنالآخرالجانبفيالنظرالمهم

والقضاءالفقراستئصالفيالمحمومةالنزعاتتثيرهذه..ألاالقارةبهذهالصاقأ

أكثرالفقراءيصيرأنمنحقيقةالمستفيدهومن:مهمةتساولاتالجوععلى

فقرا؟

الإنسانية:الكوارثدرءمظلةثانيا:

تصانيالتيالمناطقثوالاجتماعيالإنمائيالعملالتنصيروسائلومن

للإغاثةدوماالسباقةهيالكنسيةالمنظماتتكونحيث،طبيعيةكوارث

بلاوأطباءالأحمرالصليبكمنظمةالنشطةالتمصيويةالمنظماتطرلقعن

جؤNCCKكينيافيالوطنيالكنسيالمجلسيعملمثلا!ينياففي،حدود

الجزهـلت)جمعيةمسمىتحتالكاثوليكيةالكنيسةوتعملالإغاثيالمجال

دخلتبل،للإغاثةمنتظرينللصليبمرتدينالمسلمينيصورونوهم(الإغاثية

كالإقليمبدخولهالتحلمتكنلممناطقالطوعيالإغاثيالعملعبوالكنيسة

اشرافتحتالإرسالياتمنعددتعملحيث،كينيافيالشرقيالشمالي

71ال!اثوليكي)ميرو(أسقف

اغاثي!عمللأيالملازمةالأنشطةالتتصيرمنأوالدينويعتبرتغييو

يشيرذلكوفي،الخصوصوجهعلىالفقيوةالدولاوعامةالثالثالعالم

الإغاثةاستغلالمنجوانبعنالفقر()سادةكتابصاحبهانكوكغراهام

احدىفياثيوبماجؤكصحفيكنتالقد:بقولهوالثقافةالأديانلتغيير

علىللسياحةيصطفونالذينوحدهمليسوالصحضينلن،ال!وارث

.بتصرف،263-267:صممابى،مرححالسر،لاج47
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الغذاءبرنامج،واليونسيف،الفاومثلالتطوعيةالوكالاتفهناك؟الكارثة

المولف:يقولوكما.العالميالكنائسمجلسجميعاوبجوارهم،العالمي

الوجوممنمناسبةكمياتيبعثونالرماديةبوجوههمممثليهأرسل)فقد

لنفسهوجدقدالمتحدةللأممالعامالأمننوحتى،للعملوالإخلاصوالوقار

يعملوهوصورلهتؤخذوأن،الجوعىالاطفاليبدوكيفبنفسهليرىفرصة

ذلك(18.

الهئاتبعضبجواروعملهخبرتهخلالمن(هانكوك)غراهاموكشف

عملالذيالباحثهذاوصفحيثةالكثيرالشيءالدوليةوالمنظمات

أفريقيا(شرق!اللندنيةالاقتصادية)الإيكونومست(لصحيفةمراسلأ

لأفرلقيا()المرشدلمجلةومحررا،الإنجليزلةالجديد(الدوليالجريدةومحررا

أنشطةمراقبةفرصلهأتاحمماالناميةالبلدانمنعددجؤعملكما

نالأنهورغم،عديدةوأحوالمختلفةظروفوفي،كثبعنالغوثو!الات

حقيقةأبصرأنهالا؟م84918591/عاماثيوبيامجاعةفيجهودهعلىجائزة

هذاولعتبر،العاملينكبارمنكثيروسلوكعمالهاوأالوكالاتهذه

التيوالإغاثةالعونصناعةلحقائقوعارضاموثقايأتيكتابأولالكتاب

منسنولادولارمليار6(الاعنيقللاماتصرفالتسعينياتأوائلفيكانت

.الفقيرةالبلدانالىالغنيةالبلدان

فيأوأمرياداخلفيالدوليةالإنسانيةالمنظماتبعضبهتقومماإن

والصراعاتوالحروبالأزماتمواقعفيسيماولا،العالممنمتفرقةأنحاء

بحقوقالأولىبالدرجةمعنيبمامؤسساتمنيقعأنحقأالمخجليعتبرمن

:المثالسبيلعلىذلكومن،ايإنسان

أمرل!ا.فيالحنسيةالقسسفضائحلتفطيةالتبرعاتمندولارمليار.أ

الحثالبلات.مجلة،الكوارثعلىالسانحونبعنوانالسلومياللهعثمحمدلئكتور"امقاو

صم.300مارس،ألأ5
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والثقافة.تغييرالدينفيالإغاثةاستغلال2.

.الفاسدةوالأدويةالأطعمةتوزيع3.

الضرائب.استغلالوقصصوالماليالإداريالفساد4.

الغذاء)91(.مقابلالجنس5.

لمنظمةرئيسأكانالذيأنغستروم()نيدعنهانحوك()غراهامينقل

watch)العالمروية World)نقومبرنامجأومشروعأينحلل)إننا:قوله

مهما،م!ونأفيهالتتصيريالجانبيمثلالبرنامجذلكبانللتأحدبتتفيذه

.)(جهنمالىيذهبوننترحهمثمالناسنطعمأننستطيعلاإننا

منظمةمعتعملإغاثيةلمنظماتعيانشهاداتعلىبناءالحاتبويضيف

يستخدمونماعادةالعالمرؤيةفيالعاملينان(Worldvisionالعالم)رؤية

البروتستانتي.القداسلحضوراللاجئينلإجبارالطعامبوقفالتهديد

تحاليففإنالإغاثيبالعملالديناختلطأينماأنهلىاالحاتبهـلشير

تلىفع.أنيجببشرية

هذهفيالعاملينبعضتصرفاتفإنالأحيانحئيرمن!وكذلك

منظمةاضاعتعندماالصومال!حدثماذلكومن،المغاثينتغضبالمنظمات

المتطرفينالمسيحيينمنلجماعةبتعيينهاالمانحيندولارات(العالم)رؤية

الحربأعقابفيأقيمتوالتي،للاجئينمعسكراتجؤمجهابراعلىللإشراف

يعملونالذينالمسلمينواغضابمعاداةالىفبالإضافة.أثيوييامعالحدودعلى

.والخبرةالتدريبوعديميالسنصغارالناسهؤلاءكانفقد،!اوساطهم

فيالعاملينأحد(سميث)رويرتأحدثلقد!:قائلأهانحوكغراهاميستطرد

والمعداتالموادمتعهديوسطوحيوةارتباكأالصومالفي(العالم)رؤيةمنظمة

روبر!(.!الفه)بارك:بعبارةالتلحسيةالمحاتباتلحلبتوقيعه

سابق.مقال،الكوارثعل!السائحونا-9
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)دارةمنأعلىمقامالتبشيوفييضعالعاملينبعضان:الكاتبولضيف

ومن،الفادحةالأخطاءمنكثيروقوعالىأدىمما،للاجئينالماديةالمتطلبات

ومعداتلمؤندولارألفمائةمبلغطلبتالأمريكيةالمنظماتاحدىلانذلك

بصورةاستهلكتقدالميزانيةأناتضحعندماذلكألفتثمللمعسكر،

العملياتإحدىفيالمشاركينالمنصرينالمسيحيينأقذلكمنوالأسوأ،رديئة

العملالغاءالنفقاتلتوفيراختارواالطبيةالجوانببعضجؤلجهلهمالصحية

فيالمنشطةالجرعاتكلمتضمنأكانوالذيالصحيالمجالفيالجاري

فيالأولىبجولاتهاالمنظمةتلكقامت،للأطفالتطعيملحملةالثانيةالمرحلة

.مسم!راعشرحدأ

أكثرالأولىالجرعةتتاولواالذينالأطفالآلافصبحألذلكنتيجة

اخرسياقوجؤ.(الأولىالجرعةدونتركوالومماالمميتةللوبائياتتعرضأ

Guthrieجوثريستانذكر Stanفيالمقيمينالعربالنصارىمنمجموعةأن

الأوسط(للشرقالصحية)المعونةتسمىمنظمةبإنشاءقامواالمتحدةالولايات

مهامخلالمنيعملونعضوأ06المجموعةهذهوتضم،HOMEواختصارها

إلىالطبيةالمساعدا!ارسالخلالمنوذلك؟الشرقجؤالأمدقصيرةطبية

يعقببل،فحسبالمرضىعلاجعنددورهميقفولا،المحتاجةالمناطق

مو!منالحدهوأولئكتجاهواجبنا:المنظمةأفرادأحدرعدعصامالدكتور

)02النصرانيةغيرعلىالأفراد

والحروبالسياسيةالتدخلات

الإفرلقية،السياساتجؤالغربتدخلاتبسبعديدةمآسالتارلخيشهد

البيئةصارت،القارةفيحربقامتوأينما،بهالخاصةالمصلحةبدافعمسوقأ

أوردوقد،الطوعيةالمنظماتالمتستربستارالكنسيللعملخصبامجالا

سابقمق!،الكوارثعلىالسائحون02
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المسيحيينعددزياداتعنمهمة)حصائيات،(العالملتتصيريشوع)مشروع

اهتماميخفىلاكما،(2رقمملحق)انظر:المالم!الحروبحوارثخلال

الشخصيةالمصالحتمليهماوفق،بمضدونوالنزاعاتالحروبببعضالغرب

أووالهوتوالتوتسيلهايتعرضالتيللمآسيذكرأتجدلافبينما،له

لهلماالنزاعأوارمنولزلد2دارفورأأزمةشأنمنيعليالفربتجدالصوماليين

وتمارم!دارفور،إقلعفياغلبهايلواجداحنبيهمنظمةأ89هناكثرالسوداقفيتعمل28

وحقوق(الاعتداءات)لواصلجهةمنالحكوميالأداءمراقبةمنهاالأعمالمنواسغاط!فا

الحكومةومو!الوضعصدوريةلعاريروإصثار،اللاجئينوإغاثة(ل!اليفو)،الائسان

لصالحتجسسلةباعمالتالومبانهاالحكومهاتهمتهاانسبقجها!وه!.الجديدةوالواجبات

مناطقفينوويةنفالاتوبدفنكافبةلهالاريرونشرالكنسيالتبشيروبرعالةعثددةجهات

علىسملمطبهاالتيالكب!رةالمعوناتلهصرفاقمنوبدلاإلمنظماثوأندار!ر،

لمصادروطبقاوسيارالها،وإدارييهاموظفيهاعلىئصرفهافإنهادارفور،فيالم!ضرر!

(15)كلمن(7)فإندارفورفىالانسانيبالعملالمعنيةالانممانيةالشنونوزاره

اللعرير.النازحينإلىلولارات(3)ثهببينما،المنظمةبدارةشئونمىتذهبلولارات

213وجود،صراع:السودان،البيانلمحلةالثالثالارليادى ,: .p

فىاللهكلمةموضوع(العالمحولالواصينالأسلاكفهمن)تجمع)السينودس(نلأدشوقدكما

إلىإفريقلاف!الربكلمةفتفمارصعوبةسببالأسلاثفةوارجعورسالتها،الكنلسةحياة

إلىبضافهالكهنه،حدوقلهالسوإك،فيوخصوصأتطحنهاالتيالأطلةوالحروبالنزاعات

للكإلىالمقدسالكتبحملوبالتاليدلرفورافيبالمؤمنل!منهمتسرمااتصالصعوبة

الممو*انفيالمسيحيةلنتفماريعيقممااءق):قولهمالأسلاثفةعنالفاتيكانوثعون!،المناطى

الامكاناتذاتالمنظماتعلىلجبلذاب!الاليدهمالكئيرينوتمممكاثمبلية،المحليةاللغا!كئرة

محلةومكوبهم،عقولهمإلىيلجكيالمحليةاللغاتبلىالأنجيلترحمةالضخمة!ماليه

صم.1/11/800المولفقلأهـ،9؟4القعدةنو18253-العت،المجتمع
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،الحروبمناطقفيالأمنعلىيقومأنجؤتتورعلابل،المنطقةجؤمصالحمن

2؟.سالقينحربمجرمو

بعض(الأبيضالرجل)مسؤولية:كتابصاحبايسترلي()ولياميورد

بعضالدرء،لإفريقياومؤسساتهاالغرييةالدولدخولعننتجتالتيالحقائق

:التدخلاتهذهمنالدولهذهاستفادتهالذيوما(الكوارث

يجابيلال!اثنتيجلاالسلييةاالنتاثجاخللتدا

المبشراستطاعسنةبعدليبرلاوقمت4591-ليبرلاطفاةدعم

باتالتلفزيونيشاملةفوضىفيأمفى59أجنبيةبمساعداتأمفى85

صفقاتعقدروبرتسوناميرالحربتوليبعدقاعدةوجودمقابلضخمة

السيدمعمربحةتجاريةالحكم)تشارلزتايلور(واذاعةأمريكيةعسكرلة

)تايلور()ايضأغذىوالذي،فيهاأمري!اصوت

فيالأهليةا!روب

العاج!ساحلسيراليوق

تتشيطيةحوافز،الملياراتموبولونهبموبوتودعم،لوممبااغتيال

الأمريكيةللمصارفأهليةحرب،الدولةانهياردعم،لومبااغتيالالموالي

والسوسمرلة)زائيرجيرانىتدخلمعفيللغربالمواليموبوتو

مدقعفقر،فعليأزاتير

لمحدوالذىدارفورفيامميهقواثيقودالذ!ط(كاراكي)كارنيزكطالرواندىالجنرالملر22

بالتورطروانديأوسياسلأجنرالأ04ضمنالماضيفبرايرفىإسبانيةمحكمةقبلمناشين

وراحم4991العامفيرولنداشهثتهاالتيالجماجمةالإبادةعملياتخلرالمثنيينفلرفي

1813العلثالمجممع،)مجلةوالهولوللدوشميضللتيمنشخصىألف008منأكثرضحلتها

ه،صم(./8/8هـ+9142شعبان
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-.بخيل!لإيخ!إا!المثئهيجلاالئئانج!%لسبيي!ا--!تجكلملتكا1

التفكيربأيةأستطيعلااستمرت،الحكومةفازت)سافيمبي(جوناسدعم

افائدةبعدمنادرةالحربالأنغوليةالحكومةضذ

والسوفيتالكوبيينسنةسوفييتيأالمدعومة

المساعدةوانقطاعءوثانيةأمو73

)سافيمبي(،الأمرلكيةالثمانينيات

متعطشحربأمير

عددالمناجمتفوق.للسلطة

شديدبؤس.السكان

ا!لعدنيةالثروةرغماليوم

الكبيرة

موسيقيةحفلةمنحت)سيلاسي(الجيشخلعاثيويياجؤهيلاسلاسيدعم

اثيوبيالمساعدةخيريةةالسوفييتمعوتحالفالصومالضذ

الحافزأمو85سنةةالأهليةالحربمنعقدان

موسيقيينلثمانيةمنواحدةاثيوبياتزالوما

افرلقيالمساعدةاخرين.العالمبلادأفقر

ستة)عشرينبمد

العربي:المغربفيالتنصيرجمعيات

للتاثيرأدواتهامنالعرييالمغربجؤالعاملةوالمنظماتالحنائسطورت

الأمرلكية،المعمدانيةالكنيسةرأسهاعلىوتقف،هناكالمسلمالشبابعلى

جؤنجحواوقدبالأطفالخاصةمنظمة:و)حارتياس،)أسببرام(ومنظمات

ومجلس(والمغربالجزائرمن!لثالأخيرةالفترةفيطفل5.لأههنتصيو

وبارش!،رومامنكلفييسوعمجدو!نيسة،الأوسطالشرقكنائس

A.)وموسسة)فروثتييرز(ومنظمةاليومالمسيحيةومنظمة .W)M،الفرنسية

حلولطرحفياخذة،المشحلا!لبحثعملورشةالمنظماتهذهنطمتوقد
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هذهاسهمتوقد،البارقلنالفرييينوالمف!رينالعلماءمنعبر!وكبة

المنطما!وهذهالمغاربةالمواطنينبينحراكايجادجؤالمؤتمرات

يعدتتصيرلةمنظمة59لأمنأكثرالعرييالمغربمنطقةوتتتشر!الكنسية

بالتعاونقامتوقد،الأمرلكيةالإصلاحيةالكنيسةالإطلاقعلىأخطرها

وبمشاركةالأمريكيةالجامعاتمنوالعديدفرانلين()بنيامينجماعةمع

مراكشمنطقةجؤالصليبمجدلاستعادةالأوسطالشرقكنائسمجلس

3+.نصرانيةأرضاكانتأنهايزعمونالتي

بولايةالنصرانيةاعتتقواالذينالسكانعددأنتقاهـلرتذكركما

كنيسة25إلىارتفعبهاالكنائسوعدد،آلاف3الىوصلمثلاأوزو()تيزي

الجؤائرية،السلطةاعتماددونتنشطمنها24الدوائر،منعددعلىتتوزع

الكنائسونتتظر،كنيسة32الوطنيالمسموىعلىالحنائسعدديبلغبينما

4؟!أخرىكنيسة23بناءعلىالسلطاترد

الخاتمة:

والإغاثيةالطوعيةعبرالمنظماتمستمرنتصيرمنالقارةلهتتعرضماان

كبيرأ،وعياالمراقبينمنيوجبالكبرىالدوليةالمؤسساتترعاهاالتيوتلك

تفييرعلىالعملهولاءلأمثالتتيحالتيالدوليةالقوانينفيالنظريوجبكما

.والدواءبالطعامومقابلتهاالأديان

لمحم.4/3/800الموافقأهـ،423الأولربيع16/الإئنين483،العثدالكويتيه،الفرفان23

لمحم.800لونيو6018،العثدالمجممع،مجلةهـ2
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المصادر:جريدة

عنالصادرةالحقدعوةسلسلة،ألاروالرزاقعبد،افريقياالننصير!10

س!م.له8،()227العدد،الإسلاميالعالمرابطة

سعود،بنمحمدالإمامجامعة،حينياجؤالمسلمةالأقلية،أحمدالسرتاج2.

م.1.0002ط

يونيو2عدد،ودراساتبحاثأ،الحكوميةغيرللمنظماتالتميزمركز3.

م.02لأ2

السقيد،ومسمارالسيدطاصردترجمة،هانكوكغراهام،الفقرسادة4.

.أمر"و4،!ط،بيروتالحداثةدار

،الخرطومفيالطوعيالعملمؤتمر،السودانفيالطوعيالعملورقة5.

.بلالالرحيمد.عبد

هولينشتاين،ماريآن،الدينيةوالمنظماتالمانحةالححوميةالوحالات6.

والعملوالنزاعاتوالسياسة)الدينبعنوانعملورشةفيمقدمةورقة

الصليبمنشوراتمن.بجنيفالدوليةللدراساتالعالنيالمعهد،(الإنساني

الأحمر

الدار)ترجمةأكسفوردجامعة،إيسترليوليام،الأبيضالرجلمسؤولية7.

صكم700،الأولىالطبعة،(للعلومالعريية

:الدوريات

وجود.صراع:السودان،البيانلمجلةالثالثالارتياديالمقرير8.

إهـ942الأولربيعأ/حالإثنين483Xالعدد،ال!ويتيةالفرقانمجلة9.

م.2لأ4/3/80لموافقا

،9142هـ،الأولربيع3ي!،448العدد،الحويتيةالفرقانمجلة.01

صي13/3/558
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الموافق-,9142Aشعبان3الإثنين،105العددالكوشيةالفرقانمجلةأ.أ

صهـم.4/8/800

م.2/8/8002هـ،9142شعبانأ843العدد،المجتمعمجلة.12

الموافقأهـ،942القعدةذو18253-العدد،المجتمعمجلة43.

م.4/11/8002

م.8002يونيو,6018العدد،المجتمعمجلة14.

م.8002/26l/,9142محرمأ7أ-786العدد،المجتمع15.

م.3002مارس،185العددالبيانمجلةأ.6

الشبكة:مواقع.17

worldbank. ore/ civilsocieس.//:htto

!كمف
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المسيحيةوالمذاهبالكنائس-إفريقيافيالتنصير

تاريخي()عوضالقارةفي

أحمدمحمدالحميدعبدد.

)مقدمهآ:الكنائسعبرالتنصير

برلينمؤتمرالذهنالىيتبادرفإنهالتتصيربالبحثنتتاولحين

أوربادولعلىمقسمأنهبابكاملهاإفرلقياجعلالذيم/1885أم884

وحانت!بلجي!يا(انيا-لم1-)يطاليا-البرتقال-لاسبانياالاستعمارية

وفىلتتصيرافرلقياالحاثوليكيةللكنيسةحرحةعنعبارةمجملها

فتحركت،الأيديمكتوفةالبروتستانتيةالحنيسةتقفلمذاتهالوقت

اسكندنافياودولألمانياسوشرا-فرنسا-تبعتهاثمانجلترامندعائمها

التيالبروتستانتيةالطوائفأشهرمنوحان،الأمرل!يةالمتحدةوالولايات

هي:افريقياتتصيرفيجهدأبذلت

الباتمستوجمعياتاللوثرلةثموالبرزبيتاريانالمبثودست-الإنجليحان

الكنائسحالتالتيالوحيدةالجماعةوهييهوهشهودوجماعةوالأدفقتست

الحنغو.فيبالدعوةلهاالسماحدونوحكوماتهاالبلجيكية

بينحرياوأشعلتوالعصيانالفت!ةأثارتافرلقيافيالتتصيرلةالهجةهذه

محور:منأحثرفيالقارةقبائل

داخلليس،للنصرانيةالوثميةتركممنالأفارقةبين:الداخليالمحور10

.والعشيرةالأسرةداخل!انما،وح!سبالقبيلة

لبعضاحصائيةوهذه،وأخرىقبيلةبين:الخارجيالمحور2.

وهي:عبرسواحلهاأفريقياجاءتالتيالإرساليات

وبعد،النصرانيةالعقيدةالحنغوملوكمنملكاعنتقأم194فيعام

أشبه.لإرسالياتعمدتموته
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إلا)أنجولا(لوانداجؤنصرانيةأسقفيةالبرتقاليونأسسام061في

وبيعت.الأمرنهايةمهمتهاجؤفشلتأنها

عنهارجعماسرعانولكنهالمسيحيةممبسازعيماعنتقم0163

.للإسلام

بعدالمسيحيةاعتتاقهمونوموتايا(موزبيق)ملكأعلنام651فيعام

ودومينيكية(بوسوعية)إنجيليتينإرساليتينتوجيهتحتالوك!ية

أباقبهايؤمنكانالتىالأرواجاستخدامجؤوساعدتاهبالمالغرلتاهأ

وتتيته.

إلىهولندامنبروتستانت!ةتتصبرلةهجمةجاءتم1615فيعام

وال!نائسالمؤسساتجميعبتدميرقامتحيثأفريقياجنوبسواحل

منطقةعلىباستحواذهمتأسيسهاللبرتغاليينسبقالتيوالإرساليات

قسأولأرضهاعلىنزلقد!انوالتي(الصالحالرجاء)رأس

.التتصيريةبالمهمةانفردبروتستانتي

ماسميبعدالتتصبرمعركةالأسباندخلالميلادي18القرنبدايةمع

بعد.فيماجميعهاأوربافيثمأم976عامفرنساجؤ(الإصلاح)بثورة

الىوتجاريةطيبةقوافلهيئةجؤئنصيرلةبعثاترحلتأثرهاوعلى

بطردهامنهاتخلصواالمناطقتلكملوكأنالاوث!يةعديدةمناطق

بنين.(:داهومي)فيحدثكماتتصرلهأنهاالقبائلرؤساءعلموحين

اخرلمصيريأسلوبإلىباللجوءالفرنسيةالبعثةبنهدتالأحداثهذه

(العاج)ساحلأميولابنحدثحمافرنسالزلارةوأبنائهمالملوكدعوةوهو

.لبلادهعودتهعندالوكميةإلىارتدانهإلا،الفرنسيةالكنيسةعمدتهالذي

وفرنسا.وهولنداالبرتقالنصارىحدثسارالأسلوبهذاوعلى

القارةشرقفيتكرر،وموجبهبسالبهأفرلقياغربالتتصيرفيهذا

.السودانوجنوبوروانداويوغنداوكينيانتجانيقافي
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أفسحممام0184عامزنجباراجزيرةفيبقواتهاإنجلتراحطتفقد

تتصيريمركزأولأسسالذي)كرايف(يدعىألمانيلمبشرالتتصيرمجال

السواحيليةاللغةإلىالمقدسالكتابترحمةاستطاعوفيها،ممبساجؤ

بمدينة)آخرمركزبتأسيسذلكوأتبعالنصرانيةأمامالبابفانفتح

بعثة)جرلجورى(البابارسلأام846عامفيذلكعقابأوجؤبوجامايو(

افرلقيانيابة)سميماوأنشأتالقاهرةمننشاطهابدأ!ضخمة-نتصيرلة

ببعثةذلكواتبعتيوغنداجنوبإلىأثرهاالممتد(الرسوليةالوسطى

العموموجهعلى-الإسلامنشاطولإيقاف.السودانجنوبالىكاثوليكية

المسلمين،أوساطجؤالتعليمالىترميبخطةالكنائسعملتافريقيا-جؤ

التمثيل:وجهعلىمنها

اللغةمدرسراتبوتخفيضالإنجليزيةاللغةمعلمرالبرفعإلىاللجوء

بشمانهاراتدرسبينمانهاراتدرش!مادةالإنجليزلةاللغة،وجعلالعريية

شأنها.تقليلبقصدالرسميةغيرالأوقاتفيأيليلأ،العرليةاللغةتدرس

الإسلاميين.والتارلخالدينعلومبتشولةالحقائقتبديلمحاولة

.والعلومالحضارةنشر!ؤالمسلميندورإغفالتعمد

الإسلامية.والعباداتالمناسكشأنمنالتقليلعلىالعمل

الدينفصلقضاياجؤوالمسيحيينالمسلمينبينالمستمرالحوارتأمين

الدولة.عن

فيوتغيراتتطوراتوصاحبهالميلاديالأولالقرنمنذالنتصيربدأ

البيئةلدراسةضخمةبجهودقامتالتتصيرلةالجمعياتأقإلا،الأسلوب

والدياناتالمحليةواللهجاتاللغاتدراسةوكذلك،والطبيعيةالاجتماعية

وذلك،القبائللمختلفوالانثروبلوجيةالإثميةوالدراساتالإفرلقيةالتقليدية

العلميةبالأساليبالمسيحيةلنشرالمناخوتهيئةالتتصيريةللجهودخدمةلتقديم

لدخولالشرسةالاستعمارلهجمةتمهيدأجميعأالدراساتوهذء،المتاحة
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وعليهالتتصيروالاستعمار،بينالمتينةالعلاقةمؤشراتأحدوهذا،افريقيا

جاءلذا!استعماهـلةسياسيةدينية)حرحةبأنهاالنصرانيةعرفتفقد

بكلالتتصيوبإفرلقياامامواسعاالبابليفتحوعتادهبعدتهالاستعمار

النتصيرلةالقوىالاستعمارساعدبلفرزبلاومذاهبهالكنيسيةتصانيفه

فأصبح،غيوه!ؤأوالسودانجؤسواء!بيرحدالىالتعليموسائلبتمليكه

للافارقةإعداداالتتصيروبعثاتالكنائسعليهتشرفمقفولةللتتصيرمناط!

محكمة.ننصيرلةخطةجؤمستقبلاالأمورلتولي

النشاطأنحتىظلالهاوامتدتالكنسيةالمؤثراترقعةاتسعتبهذا

بدعوةوذلكقمتهبلغم(5691-)9918الممائيالاستعمارفترةجؤالتتصيري

عبرعلمهكانماالىالسودانلإعادةالعالم!ؤالكنسيةالطوائفكل

الماضية.القرون

قدالمهديثواريدعلىعشرالتاسعالقرننهايةءغردوقمقتلكان

وصست،جرحتقدبريطانياكرامةبانالبرلطانيينلدىالأعمقالانطباعترفي

وفي،هناكالإرسالياتلتفقد)م209عامالسودانجنوبفزار)كرومر(

أولوصلتثمالمنطقةبزلارةم1591عامالأمري!يالرئيسقامذاتهالاتجاه

زارنفسه0191عامجؤثم،ام159عاموأخرى)م209عامإنجليكانيةبعثة

الفرقةوأسسوالمصريةالإنجليزلةالقواتقائدبصفتهالمنطقةونجت

لعزلبتتصيرهاقامالتيالإفرلقيةالعناصرمندينيةأسسعلىالاستوائمة

دخولها.منالإسلاميةالعناصر

لتكويننميجةتوترا!ام(869-)5591الفترةشهدتذلكضوءوعلى

ذاتهالعامفيالتمردناراشعالإلىبعدفيماقادتوالتيالاستواثيةالفرقة

فتتةوزرعت،وجنوبهشمالهالسودانطرفيبينباعدبالطبعوذلك)5591(

تارلخية.صارت
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قوامهاخليةتكونتأم559عامفيأنهالمجالهذا!يذكرومما

سياسيحزبقيامإلىأدتالسودانجنوبأبناءمنوبروتستانتكاثوليك

جنوجما.

انتشارعلىساعدتالتيالعواملبعضعندالوقوفيم!نوعليه

وهي:النتصير

السودار.نحاءأمنكثيرجؤوالجهلوالفقرالمرضانتشار10

بالإغاثات.ودعمهاالفقيرةالمناطقهذهالحبيرفيالغرييالنفوذ2-

.الحكامضعف3.

معالطبيةوالخدماتالإغاثةبتقديمتقومالتيال!نسيةالمنظماتوجود4.

.والبحوثوالتعليمالننصيوفيمتخصصةجماعاتوجود

النشرودوروالمتلفزالإذاعيالبثومحطاتالمتطورةللاتصالاتمقاروجود5.

والتوفدع.

والدعم.بالإشرافالعاليالكنائسمجلسقمام6.

للكنيسةوالسياسيالدينيالنشاط:آدمتيرابحمدأ)محمد

بعدهاوما82ضالسوداقفيالإلخليكانية

التتصإر؟فيالإنجليكانيةالكنيسةوسائلهيفما

الوسائلمنعدداومقدرا!خبراورمنتملكبماالكنيسةاستعملت

منها:نذكر

الديني.الوعظ10

العلا!.2.

النتصيردة.المنظمات3.

.الإعلاموسائل4.

عبرالجماهيريالاتصال5.

المرئية.الوسائلا-
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.المقروءةب-الوسائل

التمصيرية.المنظماتوسائل6.

.المطبوعات7.

التعليم.8.

.التبشيريةالمؤتمرات90

الطبيعية.الكوارثاستغلال150

(87ص:لسابقاالمصدر)

هي:السودانوكنائس

مطرانيين-علىوتحتويالأرثوذكسيةالقبطيةالنيسة10

كنيسة372السودانولاياتفيعددهايبلغ:الكاثوليكيةالكنيسة2.

الفزالوبحرالخرطومفيمزارعو7عشوائيةكنيسة272وثابتة

وكسلاودارفورفانكردوجنوبفانكردوشمالوالإستوائية

والنيلالأزرقوالنيلوسناروالشماليةتسودانوبوروالجزلرةوالقضارف

الكنيسةوتمطك،مبشرأ335نحوعددهمأجانبمبشرونبها،الأبيض

مركزا33وصعحيةومستوطنةعرية9367ومنزلا167ومدرسةأ26

.للخدمات

تمتلك:وهذه،الإنجيليةالمشيخيةالكنيسة3.

ثابتة.كنيسة93

عشوائية.كنيسة266

أجنبيأ.مبشرا32

عرية.48.

منزلا72.

معهد.مدرسة3لأ!

.منظمات9
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طوعية.منظمات5

اجتماعيا.مركزا27

مزرعة.2.

السودانية.المسيحكنيسة4.

اللوثرية.الكنيسة5-

وتمتلك:،الأسقفيةالكنيسة6.

.الخرطومبولايةثابتةكنائس4.

النيل-أعاليولاياتفيفرعيةكنائسوبهاعشوائيةكنيسة001.

والشمالية.-الإستوائية

-الخرطومفي4السودانجنوبمنها02،أبرشية24لهاكنيسة31.

.تسودانوبورالأبيض-وقليكاد

أجنبيأمبشرا41.

عشواثيةكنيسة175.

منزلأ.38.

ومدرسة.معهدأ35.

اجتماعيا.مرحزا015

طوعية.منظمات5!

عرية.93هـ

الأرثوذكسيةاليونانيةالكنيسة7.

تسودانبورفيفرعيةكنائسولهابالخرطومالكنائساقدممنتعتبر

والأبيض.ومدني

الأرثوذكسية:الأئيوييةالكنيسة8.

.بالخرطومأم069عامتأسست

الأرئوذكسية:الارترلةالكنيسة9-
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الخرطومفياللاجئينمعسكراتفيوفروعهامعامتأسست

.تسوداقوبور

بأمدرمانتأسست:ال!اثوليكالملحيينللرومالبشارةسيدةكنمسة.01

تتبعوهىم0191عامتأسستبالخرطوموفروعهام0018عامحوالي

بسورلا.إنطاكيةللكنيسة

.بالخرطومالارثوذكسيةالأرمنكنيسة.1أ

اللاهوتية:النيلكلية.12

والمعلمينالقساوسةلتخريجبحريبالخرطومأم889عامتأسست

.بالسودانالإنجليزيةالمسيحيةالكنيسةرعايةتحتالمسيحيةالترليةلتدرس!

والمسيحية.للترليةومعلماقسيسأ23خرجتم5991عامفي

المسيحية.للترليةومعلمأقسيسا04خرجتأم799عامفي

باللغةبهاوالتدرس!جانبأأستاذةبينهمالماجستير،بدرجةأستاذا18بها

الإنجليزلة.

بابويهبعثات

عبرأفرلقياالىالبابولةالبعثاورتلك،القدممنذالنتصيرهذايدعم

التالي:الوجهعلىكانتالبعثاتوهذه،السودان

الرهبانلجميعمرسومأالخامس)أربانو(الباباصدرأام037عامفي.ا

النوبة(بلاد)بينهاومنالأدنىالشرقبلادإلىالمتوجهينالفرنسمس!ان

رسالتهم.أداءعلىيعينهمماوبكلبالكتببالتزهـلد

اشتملالذيمرسومهفيالرابعأوجينيوس()الباباذكرم1437عامجؤ2.

عقاراتلكلالمقدسالكرسيملكيةحقالنوبةبلادذكرعلى

وأملا!هم.الرهبان

التيالتصديقاتكلتجديدالخامس()نيقولاالبابأعلنأم452عامفي3.

الشرق.أمممنوغيرهاوالنويةالأتراكبلادجؤالعاملونالرهبانبهايتمتع
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ومن-الرهبانلجميعخطابأالناني)بيوس(الباباصدرأم1464عامجؤ4.

لمعرضأقدونعامةبصفةالغريمونالرهبانلعملأن-النوبةبلادبمنها

(.السابق)المصدرالحنيسةأحوالمنشيءوصفالىالمراسيم

الىدخولهاتواليالتتصريةالبعثاتظلتالبابولة()البعثاتإلىبالإضافة

وهى:أهمهانذكر،أفرلقيا

أثيوبيا.حدودلىواسنارمناطقإلىباسكوالأبوصلأم996عامفي.ا

الفرنسيكاقالرهبانبعثةمنالثانيةالدفعةوصلتم9916نفسهالعامفي2.

سالمي.فرنسيسالأببقيادة

رولديلبنوارالمسيو)رسالالفرنسيةالحكومةقررتم4017سنةقي3.

الننصيرله(.اللمهمة

)ثيوبيا.إلىثانيةبعثةارسالالباباقررذاتهاالسنةفي4.

الىبابويةلبعثةرئيساليبراتو(االأبتعيينالباباقورأم071سنةجؤ5.

)ثموبيا.

عنمفصلةأخبارعلىالحصولالمقدسالكرسيقررم0017سنةجؤ6.

.الاوساطهذه!ؤالعملمنحظهالتتصيرلينالوالنولةوفزاقبرنوملوك

المهمة-لهذهاللازمفجرى

بالسودانالأرثوفىكسيةالقبطيةالكنيسلأ

)يتموتاوس(الىيعودالجهدوهذا،تتظيمهااعادةرويالكنيسةهذه

.ام372سنةجؤ(وفرصالابرلمأسقفانصبالذي

)بطرسالبطرلركأرسلباشاعليمحمدالخديويأيامءأنهإلا

ومراحزوالأبيضالخرطومإلىالقساوسةبعضام857أم-908(الجاولي

أبناالأسقفإلىغردونأصدرالمهديةظهوروبعد،السودانشمالجؤأخرى

ال!اثوليكيةال!نيسةرعايامعفعل!ماالسودانبمغادرةأمرامقاريوس

.درمانبأمبقواالرعايابعض!أنإلا
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)البرلطاني-المزدوجالاستعماروكانالعشرلنالقرنبدايةفيثم

الإسكندرلةباباالخامسكيرلسالبطرلركأعادبالسودانحلقد(المصري

أرسىأم409عامففي.بالسودانالكنيسةتتظيمالأرثوذكسللأقباط

الأخرىالكنائستتالتثمبالخرطومالعذراءالسيدهكاتدرائيةأسس

وقلي.وكادوالأبيضوالقضارفومدنيبحريبالخرطوم

بعضفتحتقدالأرثوذكسيةالقبطيةالكنيسةأنإلىيشارهنا

.درماقوأمالخرطومبمدينتيوالبناتللبنينالمدارس

هذهعلىالكاملالإشرافالمصريةالمعارفوزارةتولتم5891عاموجؤ

القبطيةالكنيسةواحتوت.الكنيسةسلطاتمعالاتفاقبنصالمدارس

هما:نيتينمطراعلىبالسودانالأرئوذكسية

.أمدرمانمدينةمقرها-درمانوأموأتبراالنوبةمطرانية.أ

.بالخرطوممقرها-هـلوغنداالخرطوممطرانيه2.

226(ص،السابقالمصدر:)فانتينى

إفريقيافيالكناس!

فمصر،الزمانقديممنذ)ثرئنصيرهاالكنائس)فريقياعرفت

أنالامجاليهمافياستطاعتاماوعملتادهور،منذالغمارهذاخاضتاوالحبشة

91القرنأقأجمعوابلبذلكيابهوالمالمسيحيةومؤرخواللاهوتعلماء

حركةعلىشاهداحاقالأوربيالاستعمارحركةشهدالذيالميلادي

منقطعنتافساأبدىالذيالاستممارذلئهظلالفيالعالمأنحاءالنتصيرجؤ

على:اشمملنهجاالمنصروننهجحينالمختلفةافرلقياجهاتالنظيرجؤ

التحرر.شعارات-أ

،الإنسانحقوقب-
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القوىبفضلولكنذلكفيرغبةللنتصيرلاأبوابهاأفرلقيافتحت

بذلك:فاستقبلتوالدعم

والفرنسيين.الإيطاليينالكاثوليكالمنصرينوفود.أ

والسموعيين.والدمومنكانالفرانسسكانوالراهباتالرهبانوفود2.

وغيرهملأوفيروناوالكبوتشيينالبيضالآباء3.

والالمانالإلجليزمنالبروتستانتوالقساوسةالمنصرلناستقبلت4.

وغيرهم.والأمريكان

أفريقيا،!ؤمدروسةاسسعلىانطلقتملالماالنتصيرلةالهجماتهذه

أهمها:المتعددةوسائلهالهاكانتكذلك

مماومصروالسودانكالمغربإفرلقيةعرييةلدولالفاتيكانبابازلارة.

معسواءحدعلىافرلقيةعرييةدولفيتتغلظالفاتيكانخطةأنيعني

.أخرىزنجيةإفرلقيةدولبقية

تتماشىلاوتقاليداسلاميةعاداتيمارسوقالدولبعضسكانإاق

وهذهالجممةيومواحترامالزوجاتتعدد:مسالتيجؤخاصةالمسيحيةوالعقيدة

ماالإسلام!يجدوقوهمالأفارقةعندالطولةوحسنالفطرةسلامةالىإشارة

فيتلقائيأاقبالأشهدللإسلاماعتتاقهمولعلالتقليديةرغباتهملهميحقق

المخطفة.الأزمان

بالشأنوالارتفاعالأفارقةتتصيرجؤواستمرارأالفاتيكاقأنونحسب

فيه؟الأفارقةينافسلالماذاالبابامنصبأنالسؤالالىروجعندهمالمسيحي

العاملةالكاثوليحيةالمؤسساتأنإلا(ناضجةثمراتيؤتلمولوذلك

الاهتماممنمكانهليأخذلهوروجتالشأنبهذااهتمتالأفرلقيةبالدول

الإفرلقي.
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عملتم6991عامففي،التتصيريالجهدفيمرجعياتلهاالجهودهذه

على:التتصيردةالمنطمات

أمرلكيا.دولارأمليون391جمع.

منظمة.0045عددهابلغمنصرينارسالتتولىالتيالمنظماتعدد.

ارتفعثممنصر005.635.4بلغأوطانهمداخلالعاملينالمنصرلنعدد.

.منصرا000.075.5لييلغالعدد

نسخة.مليار2حواليعددهابلغواحدعامخلالالإنجيلمننسخوزعت.

001.3.عددهابلغالموزعةالتتصيرلةوالدورياتالمجلاتعدد.

جهاز696.02أ.00بلغالتتصيرلةالمؤسساتجؤالحاسوبأجهزةأعداد.

مليونأ.034الىام899عامالعددارتفعثم

أمرلكيدولارمليار002النتصيرعلىالإنفاقبلغم7991عامجؤ.

تلميذأملايين6بها،ومدرسةامعهد00040علىال!نيسةتشرف.

مسلمأ

جامعةء005علىالكنيسةتشرف.

67701وعندهاالمنصرلنتخرنجمهمتهالاهوتيةمدرسة094علىتشرف.

.أطفالرياض

صيدلية.أ005بها.

فيلمصيرلةساعةمليون447تبثومرئيةسمعيةبينمحطة006.2هنالك"

.العام

يجئماثمةفإن،الفاتيكانوخططمجهوداتبعضهذءكانتاق

هجمةالعونهـلعتبرذلكالامرليالدعمهوالنتصيروذلكفيلهاعونا

بهدفومعنويماديدعممنالمتحدةالولاياتتقدمهلماأمريكيةتتصيرلة

التيالقارةهي)ذ،غيرذلكيقولالواقعبينمامسيحيةقارةإلىأفرلقياتحوول

المسلمينعدداحصاءضوءعلىوذلك(المسلمة)القارةعليهايطلقأنيمكن
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علىوذلكافرلقيافيالمستقبلدينتددالإسلاميةالديانةفانذلكوفوق،بها

التالية:الحقائقضوء

إفردقيا.جؤالمسلمالعرييالمجتمعمن07%حوالي.ا

أفريقيا.فيالإسلاميةالعرليةالأراضيمن275%.

المسلمين.منسكانهامجموعمن06%منأكثر3.

مماالأفارقةلدتوتجاوبأصدىالإسلاميةالدعوة-تزلولم-وجدت4.

الوجودمنالاالمنصرونيخافولاالمرتقبةالواسعةالخطواتيشيرالى

العقبةهوالإسلاميالدينان):قائلهمقالحتىإفرلقياجؤالإسلامي

هوفقطوالمسلمافريقيا!بالنصرانيةالتبشيرتقدمطرلقفيالقائمة

جهلمنلامعارضهيجدلاالإنجيلانتشارلأن،لنااللدودالعدو

(.المسيحيةوغيرالمسيحيةالأمممفاضلةمنولاوثميتهممنولاالسكان

السابقرئيسهاأنالأمري!يةالمتحدةالولاياتعلىالمحسوبهالجهودومن

)مركزخلالمنأفرلقياداخلللانطلاقمنصا!قامأكارتر()جيمى

المباشركتدخلهالمثالسبيلعلىمنهاافرلقيةبدولاتصالاتوأقامكارتير(

.معتبرةنتصيرلةيامكانياتوعتادبعدةالسودانجنوبجؤ

لأفرلقياالفرليةللحضارةنقلهاعالميأالئتصيرلةالإرسالياتبهتباهتومما

وانمابحتةتتصيولةتعدلمالمسألةتلكاوربانحوالأفريقيالانتباهشدمما

التعليم-)مثل:اليهاحاجةفيوهمالأفارقةتعجببخدماتمشريةظلت

علامةذاتوأمورالصحيةالعناية-الاجتماعيةالرعاية-المهنيةالحرف

لالكحولنشأ!التتصيرلةالبؤرأنواضحابدالذا(والفنونوالثقافةبالزراعة

المعرفةأسبابالكنيسةاستمد!وبذاالصحيةوالمؤسساتوالمدارسالمحطات

والشرلعةالحياةتقاليدبينالتقرلبوحاولواالحياةومظاهرةبالأفارقة

في:المتمثلةالمسيحية

عليها.تريواالتيالعادا!تركأ.
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الإفردقية.ئقافتهم!القيمنبذ2.

.واحدةمنبالزواجالالتزام3.

خلقيأ.تحللأالزوجاتتعدداعتبار4.

ماالىيميلواوأن،الجانبينبينللفوارقالنجاحلهايكتبلممحاولاتوهي

الروحيةالقيمتفهمفيالنتصيريالجهداخفاقيبينوهذا،الإسلامبهجاء

تدميرعليالسبلبشتيعملواالمنصرلنأنذلكفوقننسىولاالإفرلق!ة

)حلالومحاولةالأصلجؤووجودهافاعليتها!انكار.الأفريقيةالحضارة

ابتعادعلاماتبانتذلكورغم،تفوقهازاولةمنمكانهاالغرييةالحضارة

النتصيرأهمها:مجرىعنالأفارقة

.المجالاتكثيرمنقاصثرجؤبأنهللإفرلقيالغرييةالنظرة10

لشعوبالروحيةالمشاكلحليستطعلمالنتصيرأنالأفريقي)يقان2.

افرلقيا.

.الشعوبلالكعلىالطارئةالمواكبةجؤالسرعةعدم3.

الأفرلقيأعطتالتتصيرمؤسساتعنالصادرةالثقافيةوالأنشطةالندوات4.

الوسطى.القرونوثقافةتعليمبقايامنبأنهاانطباعا

لملكنها،التعليمطريىعنالاجتماعيللتفيربدثهارغمالكنيسةأن5.

.الصوابالوجهعلىللحيثياتمستوعبةت!ن

لحياتهماستتادأرغدةحياةتحياالتتصيرمجموعاتأنالأفارقةلاحظ6.

سببمماالأفارقةحياةعنالبعدكلبعيدةحياةوهيأوربافيالكائنة

فيشيطانيةنباتاتكأنهمحتىوجماعا!أفرادأشملتهمللمنصرلنعزلة

الأفرلقية.الأرض

يشيوأنمماافرلقياقارةأوربابهادخلتالتيالاستعماريةالصيغةننسىلا7.

عصورمنبالقارةحلتالتيالجرارةالجيوشتتبعالتتصيرلةالمؤسسات

.والاحتلالالاستعماربقصد
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عندهمابكلالابيضالرجلبينالفاصلةالنظرةمننشأالذيالممييز8.

الأسود.الأفرلقيوب!ين

المسيحية.هوالاستعماربانالأفارقةأذهانفيالمرتبطالوثيقالرياط90

أفريقيا:دولبعض!يالأدياننسبلأ

ص:73.افرياليا،ف!المس!حيهلدراممةمدخل،الطبالوهابوجمدعثماناحمدد.طارقانظر:

وأفريقياالفاتيكان

رومامدينةمنجزءهيصغيرةدولة،الكنسيالمعقلهذاالفاتيكان

حدودفيسكانهاوعددمريعامتراكيلو44مساحتهاتبلغ،إيطالياعاصمة

حاثوليكينصرانيمليون764تقودالدينيالوضعبهذاوهي،نسمةا555

كنيسة238.502علىتشرفأنهايعنيوهذا،العالمأنحاءكلفي

كنيسةوكل،قسيس000.673.1يديرهاارسالية212.86وكائوليكية

تخطيطمهمةتقععاتقهوعلىبالفاتيكانالمقيمالباباتحتتقعالعالمحول

العالم.فيالكاثولي!يالتتصيرونشر

فيالتوسععليوحرص!هاالفاتيحانضواءأتحتتقعبالطبع!افرلقيا

اليحاجةوفيالثقافةمتدنيةفقيرةقارةيحسبون!اوهمأرجاثهاالتتصيرجؤ
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تعدادهمبلغالذينالكاثوليكمنالإحصائيةهذهكانتأقفكانتبشيو،

النسق:هذاعليأقطارهافييتوزعوننسمةمليون57

كاثولي!ياالأكبرالقطرزائيروتعتبركاثوليحيأملايين5.2زائيوفي.

أفريقيا.في

سكانها.جملةمن39%فيهاالكاثوليكنسبةتبلغ،سيشلجزرحتى.

ملايين.5الكاثوليكعددنيجريافي.

الأفردقية.القارةسكانجملةمن%4.13لمثلوسواهاالنماذجهذه.

افرلقيافيبال!اثولي!يةالمنصرلنعددمن%712.تمثلإحصائيةوهي.

بنفسهعملالفاتي!انباباأننجدالتتصيربإفريقياتتشيطحرارةولزلادة

ئلاثبلغتأذالافرلقياالمتكررةبزلاراتهالمشروعهذابأهميةالارتفاععلى

افرلقيافيالنتصيريالنشاطكانانبعدسنواتخمسمدىعلىمرات

توجو-:منكلازارالبابافهذا.الكاثوليكيةالبعثاتإيفادعلىقاصرأ

غانا-كينيا-زائير--الوسطىافرلقيا-الكاميرون،العاجساحل

-الجابون-الإستوائيةغينيا-بنين-نيجرلاالكنغو-بوركينافاسو-

%أ6يمطونمليونا65الكاثوليكعددبلغوسواهاالأقطارهذهففي،المغرب

أمليون55الىعددهمليرتفعدووباالسعييزلولم،السكانجملةمن

المليونال!اثوليكعدديتجاوزلمم1091عامفيأنه،الحقيقةهذهويؤكد

نسمة.

سرلابياناسابقوقتجؤالفاتيكانأصدرالافارقةالمسلمينولتتصير

منها:مهمةتوجيهاتعنفحواهعنهأفصحت

التتصيراعلانعندمسيحياسماتخاذاشتراطعدم.ا

الأجندةفيوردممااسمأللمسيحيةالمعننقالمسلميختارأنداعمنليس2.

الإسلامي.اسمهعلىييقيأنالمسلمعلىحرجلاأقيعنيمما،المسيحية
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فيماعليهمالمسيحيةالشريعةوتطبيقالزوجاتمتعدديمعالتشددعدم3.

تدرلجيا.بعد

مناطقهم.فيالتعميدطرلمةاختيارحرلةالأساقفةمنح4.

نتيجةوهيمختلفةبلادفيعدةدراساتالىالتوصلبعدصدرالبياقوهذا

أفرلقيا.فيالمسيحيةالشرلعةتطبيقإلىتوصلالوسائلبكل

منتخلولارؤيةل!نها،لتتصيرأفريقياعبثأتأتلمهذهالفاتي!انخطة

للباباالمتكررةفالزلارات،ومستقبلاحالياالقارةجؤتتفيذهايسهلضوابط

علىإفريقياغرببدولالفاتيكاناهتماممدىيعكسلإفرلقياالذكرانفة

كفةيرجحمماالمسلمينمنضخمةأعدادأبهاأننحمسبوالتيالتحديدوجه

بهايستميلثغراتذفكخلاليجدالتتصيرولكنالمسيحيةعليالإسلام

فاسووبوركيناالعاجوساحلوتوجونيجرياجؤالحالهوكماالمسلمين

جؤالحالينعكسبينماأكبر،اسلاميةأعدادذاتدولوهيوالكاميرون

الاعتبار:فيوضعالفاتيكانأنللانظاروالمثيروالملفتزائيرمثلأخرىدول

(.والكتابة)القراءةالتعليم10

ملأىالتعليميةالمناهجو!انت)التلقش(الأحياءجؤالمدارستشييد2.

بالنصرانية.

.والأحراشوالقرىالمدنجؤوالكاتدرائياتوالكنائسالأبرشياتانتشار3.

مهمةمناسباتفيالروحيالتغلفلفيامعاناالكجورمكانالقسحلول4.

والأعياد.والعلاجكالزواج

المهنية.المدارسفتح5.

المعلمين.تدريب6.

.اللاهوتمماهدف!ح7.

والقساوسةوالراهباتالرهبانرقابةتحتالأفرلقيةا!لجتمعاتدراسة8.

الفرييين.والباحثينوالمفكرلن
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.ونياباتأسقفماتإلىكنسياأفرلقياتقسيم9.

.المبذولوالجهدالدقيقللنتظيمإفريقيامنواسد4أجزاءنتصير.يعزىا5

حركاتنشوءأفريقياشهدتالعشرينالقرنمنالثانيالنصفخلال

أسسواالذينوهمأفرلميا!ثيرمنفيالمنصرلنطردانتجتسياسيةتحرلر

التيالمعيناتهذهكلتركواوبالتالي،النتصيربالقارةعمليةلدعمماكل

والإنجليكانيةوالأرثوذكسيةالكائوليكيةالمجتمعات!كنائسعلىتشمل

وسائلتمتلكالتيوالمر!زلةالغربسلطةتغبولموغيرهاواللوترلةوالالخيلية

مثل:متعددةوتقنيةاتصال

إذاعي.بث.ا

صلفرإرسال2.

المحليةاللهجاتمنهامختلفةبلغاتالصناعيةالأقمارطرلقعنيعملان

القرن!الوحيدالدينالنصرانيةلجعلذلكوكل،النائيةالقرىلمخاطبة

.القادم

منالعمللهمسبقالتيالوسائلمنالمتاحاستعمالعليالمنصروندرج3.

:بالقارةخلالها

.مباشرةخدماتإلىتحتاجالتياي!نسانيةالجوانبا-

.الإنسانوحقوقوالمساواهالحرلةبشعاراتالاهتمامب-

وجودهم.لإثباتالقبليةوالمنازعاتالكوارثاستغلال-ج

الأقطارعنسياسياالمعروفالتدرلجيبالأسلوبالاستعماررحلولما

أكثروتتبعمذهبمنأكثرتعنتقأنهاالنصران!ةالمجتمعاتوجدتالأفرلقية

ال!ائنةالكنائسهذهافرقةالتفكيرفيالىدعامماالفربفيإدارةمن

يوحناالبابامراسيمبهسمحتالتيالرويةالتفكيردعمتهوهذا،القارةداخل

المعتقداتبممارسهالكاثوليكالأفارقةإلىالإشارةوهي،الئانيبوليس
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الزلاراتبت!رارالبابادعمها،الكنائستعاليممعجنبإلىجنباالوطنية

حانترلري.اساقفةرئيسحيريوجوقبولجونالباباذلكفيوتبعه،لإفريقيا

الخلافدرجةالىتصللمطرفينبينالمواجهةيشبهماإذن-هنا

علىالاهنمامانصبالفربففيننافرتببئنينبينخلافولكنهاللاهوتي

لمعتقداتهاوفقأالحنسيوسلطانهالنفوذهاالوطنيةالكناثستخطيعدم

وشرائعها.

ذإبيئتهمعنمعبرةكنائسهمت!ونأنإلىوسمعونالأفارقةالنصارىأما

قيل:لذاشيخهاقبيلةلكلحماتمامأقبيلةل!لمطراناتعيينالأمريلزم

ومصالحمصالحهمتحقيقأعينهمنصبوضعواالنصارىالأفارقة)ان

مستقبلهملحمايةالدروسالتارلخمنيستخلصواأنسعواوانوحدهاأبنائهم

والتعليلالتتصير،عكاشةإبراهيم.).!نائسهم.(ويحموابنائهمأومستمبل

إفريقيا(!الاستعماري

عنحلهاتتحدثالتاريخعبرأحداثثلاثةتسجلالتاريخفذا!رة

يلي:كماوهيأفرلقياشمالفيالوطنيةالكنائساضطهاد

منقرنينلمدىالإسلامقبلالأفريقيالشمالفيالنصارىالغرباضطهد:أولأ

رسميأدينأالنصرانيةثبتتقدالبيزنطينيةالدولةكانتاذ،الزمان

المشارقةللنصارىالرومانيالاضطهادمنطوللأتارلخأورثتبعدما

ذ)دينيةوليستغالبهافيسياسيةكان!هالدوافعأنواتضح،والمغاربة

حاجةفيحانتسياسيلتجانسشعوبهاعليالرسميةالنظريةتعرض

واحدةمجزرةففيالنصرانيةملةمصرانهملنصارىيشفعولم.إليه

فيالقبطيالإكليروسفاختفىقبطي000.002مصرفيالدولةقتلت

مصرالإسلامدخلحتيمصرصحراء
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نأمنهاعصيبةحقبةافرلقياشمالفيالوطنيةالكنيسةواحهتثانيا:

النصرانيةعلىوبالأالصليبيةجعلمماحرج!وقعواالعربالنصارى

العريية.

الىالوطنيةالكنائستعرضتأوربافيالصناعيةالثورةبدايةفيثالثا:

:اضطهادات

الحنيسةبطريقالثانيديمترس!البطريقعهدجؤأم865عامففي.

وأتباعالبروتستانتبينمؤسفةأحداثامصرصعيدشهدت،القبطية

حنيست!ه.

بينداميأاقتتالأالحبشةشهدتأم843ديسمبروفيتقرلباالفترةنفسجؤ.

.الخرطومالىلولهجيالأبفرارىالأدىوالحائوليكيةالحبشيةالحنيسة

صدفيوالحاثوليكالبروتستانتبيناضطهادأشهدتحيثيوغنداث.

بلادهأوقعتمعاهدةالملكوقعإئرهاوعلىم8918عامموانجاملكها

الحاثوليكقريأحر!تأنالنتيجةوحانتبرلطانيةحمايةتحت

ومزارعهم.وحنائسهم

وجوهمنالبؤسيمسحأقالإسلام-وحالمرةكل!حما-حاوللقد

منقولنقرأهنا،بهيب!همذهبتوحروبمظلةأحداثكلعقبالنصارى

قال:

ولمومصرالحبشة!الأفارقةللنصارىطبيعيأحليفاكاقالإسلامدولة))ن

طبيعياحليفأحانوابالعحسبلالعداءسجلفيالأياممنيومجؤهؤلاءيكن

قروناالمنطقةيتجاذبظلالذيالغربمعالتارلخيالصراع)طارفيللإسلام

السابقكأ.)المصدر(عديدة

حاثوليك(:)مصطلحعندالوقوفيلزمالتتصيىالمحورهذهفي

كهنوتيةمواقع!الندماءالحنسيونال!تاباستخدمهمصطلحهو.

عام(.)بشكلمعنيينت!مل
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مبكرمنذاشتخدمالمصطلحهذا.

البشريةتتاسبعالميةديانةبنشرتقومبأنهاالكنيسةابرازمعنىفيه.

اليهودية.اليهترصماعصس

شهدتهالذيالحقيقيالتوسععنللتعبيرالمصطلحاستخداميأتي.

الرومانية.الإمبراطورلةألخاءفيالنصرانية

حكل.النصرانيالمجتمععنتعبمرأترميدلالةفيهالمصطلحأنسكبلا.

للحنيسة.الحقيقيةالعقيدةلمعنىتأكيداالمصطلحاسمعمل.

الكنيسةأعطىودلالتهالكاثوليكيللمفهومالسيطرةهذه.

المعتقداتبعضبإضافةلآخروقتمنللقياممجالأالحاثوليكية

لتعاليمها.والطقوس

الرجلبدخولالبدايةمنذاقترقإفرلقياتتصيرفإنأمرمنيكنومهما.

جؤالمنظمالاستعمارحلولبعدالنتصيرضراوةوازدادتللقارةالأبيض

البرتقالإلىيشاروهنا،الجغرافيةالكشوفاتبمرحلةالمسماةالمرحلة

منتصفالأولىالمرحلةجؤوشرقهاأفرلقيابغربحلتحينالكاثوليكية

حانكماخططهكلتنجحولم91القرنمنتصفحتى15القرن

هذهوجدتجانبكلمنمصراعيهعلىللتتصيرالبابانفتحثمينتظر

ذكرتفاعلةوسائلباتخاذالأوربيالاستعمارمنالدعمالتتصيرلةالهجمة

الاستعماريالتنصيروالتغلغل:حروقأبوالناصر)د.المكانهذاغيرء

افرلقيا(.جؤ

أفرلقيا،فيالمسيحيةنشرعلىأعانتصورأاتخذافريقياالتتصيرفيأنالا

التالية:الأسبابمنها

العامة.عليتاثيراالاستعماراليهاعمدالتيالنفسيةالمؤثرات10

الخلافاتعندالوقوففيسواءحدعلىالتتصيرمعالاستعمارنجح2.

المسلمين.بينالمذهبية
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المقفولة.المناطقوقوانينوالتبشيرالاستعمار3.

.الاتصالوسائلأهمهوالأعلامأنباعتبارالإعلاميالاختراق4.

خططهتتفيذفيالأفرلقيالحقلفيالعاملةللمنظماتالاستعماراستفلال5.

(.السابقالمصدر:الختمسرخالد)د.غراضهوأ

التتصيرفيخلالهامنعملخصبةميادينفهناك،ذكرهشاعماإلىفإضافة

مظ:،أفريقيا

محلمة.ولهجةلغة002منبا!ثرالمقدسال!تابوتوقلعطباعةأ.

المسيحي.الكتابوتوزيعطبع2-

.والنشراتالكتيباتإصدار3.

الدورلة.المجلات4.

العامة.الم!تبات5.

النشر.دوروتمويلإنشاء6.

المسيحي.الكتابمعارض7.

العامة.المكتبات8.

النتصيرايضا.ميادينوشملت

العالم.حولالإذاعات10

التقنية.2.

(.السابقالمصدرسعيد:محمدعطية)أ.

إفريقيا:فيوعملهاالبروتستانتيلأالكنائس

دينياأفرلقيالتفزوتخططوهيالأيديمكتوفةالمسيحيةتقفلم

أفريقية،مناطقثلاثثمواقعهاأخذت،الميلاديالثانيالقرنفمنذ،مبكرا

فيماظهرت)التيواثيوبيامصروهي:التتصيرلةالمهمةهذهجؤالسبقلهاكان

علىالمناطقهذهأمموظلت،افرلقياوشماللها(متاخمةمسيحيةممالكبعد

الوضعتأئرفبدخوله،الميلاديالسابعالقرنفيالإسلامدخلحتىعليهماهى
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وفيالقبطيةال!نيسةإلاتبقلممصرففي/المذكورةالمناطق!المسيحي

اختفتإفرلقياشمالوفي،الخارجيالعالمعنالكنيسةانعزلتاثيوبيا

دخولالمسيحيةتحاوللمإثرهاوعلى،الجديدالدينيبالوضعمتأثرةالمسيحية

أعماقفيخلالهعبرالإسلامالذيالبابوهوافريقياشمالجهةمنأفرلقيا

قبائلحلالجهاتهذهثالإسلاماعتتقممنوكانالسنواتبتواليالقارة

دخولأالإسلامسبقتشكدونالتيالمسيحيةاعنناقتحاوللمالتيالصحراء

تمامأ،اختفتالوضعهذاتجاهالمسيحيةاننقوللاسنة006بحواليللقارة

سبيلعلىمصرفذي،نفسهاعلىوارتدتانحمشتإنهاالقوليمكنولكن

المسيحيةاختفتبل،محصورةأعدادفيإلامفعولهاونقصرأداؤهاتقلمرالمثال

بسببالنيلواديبقيةفيالاختغماءهذاتبعثمتمامأالنيليالنوبةشرلطفي

مسيحيةدولااحتوىالذيالنيلواديجؤالمتلاحقةالمسلمينالعربهجرات

واديفيالأصليينالسكاناستعراببدأثم،بالسودانوالمقرةعلوةكدولة

النيل.

علىالحاكمةالطبقةوبقيت،العامةبينتلاشتفقدإثيوبيافيأما

الدولة،جهاتكلجؤمنتشرايتسربالإسلامكانالذيالوقتفي،العهد

دولةمثلالقارةأرجاءبعضفيودولأممالكولدالذيالقويالاثتشاروهو

فيوالمرابطين،تونسفيوالأغالبة،بالمغرب/والأداشسةبمصرالفاطميإث

العريي.المنربشرلط

نحوفيهاالإسلامزحفالتيالفترةهذهخلالالمسيحيالنشام!أننعلم

النشاطاستردبعدها.لفترةولكن،توقفقديكنلمإنتباطأإفرلقيا

عادتاذ،الهجريالسابعالقرنمنتصفحواليوذلكأنفاسهالمسيحي

أول-نعلمكماوهى-البرتقالعبرالأوربيالاتصالبعدنشطةالمسيحية

إفرلقياجنوبفوصلوا،الاستعمارلةمهمتهاجؤبإفرلقيااتصالأالأوربيةالدول

م،15ه5سنةأفرلقياشرقووصلوا،ام483سنةالقارةوسطإلىوتوغلوا
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استمالةاستطاعواتبشيرلةورسالةأولأهدفاالمسيحيةالىالدعوةحملوكاق

لمالزمانمنقرنينبعدتزولأنعليهاكتبرسالةولحنها،الشعوببعض

81القرنأواخرفيالاافريقيافيتتفلغلأنبعدهاالتتصيرلةالقوىتستطيع

علىبصدرهاجثمتقدالأوربيالاستعماردولبعضكانتووقتهاالميلادي

الأوربيالاستعمارتقسيمعقب!ايطالياوالمانياوفرنسابرلطانيامثلإفريقيا

م.1884/1885تاريخيأالمشهوربرلينمؤتمرفي-الأفرلقيةللقارة

يعيدللتتصمرأنمناسباالجوحانالاستعماريةالحركةظلالوتحتهنا

Scramالتكالبف!ان،)فرلقيافينشاطهيجددوأنال!رة be of Africa

لابدوكان،الاستعمارمعسواءحدعلىالروحيالاحتلالومحاولاتوالتسابق

للانطلاقمنصاتالتتصيرلةالقوىتتخذهاالقارةداخلنفوذمناطقاتخاذمن

ملر:بصلابةواجهتهمصعاباأنالا،شاعواحيثإلى

الفتاكة.الأمراض-

القبلية.الحروب-

ا!لمعلمة.النخبةظهورحتىنفسهالاستعمار-

مركزين:فيتممالتالتتصيرلةالنفوذمناطقأنالىهناهـلشار

)فرلقيا.بغربسيراليونفي:أولهما

بشركها.الزمبيرينحوعلى:ثانيها

حركةوهي)تؤفر!(أنيرىكانافرلقيا!المسيحيةأنهـلاوحظ

الانتشار،النتصيرفيلوسائلتعضيداوذلكالشأنهذالمحقيق)فرلقية

وسطوانفعالاتانشقاقاتبوادرالأفقفيتظهرأنلابدكانوبالتالي

نا!الأفرلقيةالتقاليدمنقدروعلىبالمسيحيةتأخذأنرأتالتيال!نائس

فيالمسيحيةتغيروجهالإسارمسماحةظلالتحتأيضاالمميزالوضعوبهذا

منهمالفقراءوخاصةمنهمأعدادتسلمأنولأبأسالثانيةالألفيةبدايةمعمصر

)الضرلبة(ءالجزيةدفععنعجزواحين
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مختلفجؤوالمسيحيينللاقباطالنظرةاختلفتالإسلاميالجانبوفي

ذمةأهلباعتبارهممعهمللتعاملصرلحةنصوصالإسلامفيلأن،الطواثف

كفارأتصنفهمنصوصوجودمنالرغمعليوذلك.للمسلمينالأقربوهم

هذامنفالكنيسةوبالتالي(الإسلام)هوالفهعندالدينأنأساسعلى

كفر(.)دارتعتبرالتصنيف

(:السابقمصدر)المصدرقال

العالمية.المسيحيةالحركةفيمنهادورأالقبطيةالكنيسةالعبت

العالمي(الكنائس)مجلسأنشأواالذينأوائلمنهيالقبطيةفالكنيسة

.أم489عامحمىالمجلسهذاجؤعضوأوظلت

مجلسجؤعضويةذاتالقبطيةالكنيسةول!نوحمسبهذاوليس

ميزةأعطاهامماالأوسطالشرقكنائسومجالسالأفرلقيةالكنائسكل

الكاثوليككنائسويينبينهماالجوهرلةالعلاقاتلحلالحوارإدارةفي

لابان91القرنبدايةومنذ.والبروتستانتوالمشيخيينالشرقيينوالأرثوذحس

بالاستقراروشسميتحسنالأقباطحالبدأعلى(محمدالخديوىحى

والتسامح.

مصرفيالأرثوفىكسيلأالقبطيلأالكنيسلأ

كيانهياذ،وحدهامصرالتأثيرعلىمقصورةأنهاهذامعنىوليس

حما-النيسةهذهبل،المعالمواضحةمسيحيةوشخصيةقويديني

)قانونحاتبانواقعمنالمسيحيللإيمانقولامدافعانفسهاتعتبر-ذكرنا

باباسيوس(ألما)الباباهوجميعهاالعالمكنائستقرهالذي(نبقيهمجمع

حفظممام(327373-)عاما46حرسيهعلىبقيالذيالإسكندرلة

الإسكندرية)مدرسةأنالموثرالحضورهذاإلىيضافخاصةمكانةلمصر

أم59عامنشأتالتيفهي،العالم!نوعهامنمدرسةأولهي(المسيحية
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فيالبارزينالأساقفةمنالعديدوأنالمسيحيةجؤالدينيبالتعليممختصةوهي

منجانبعنتحكيالإحصائيةوهذهالمدرسةهذهفيتخرجواالمعالمأنحاء

الأهمية:هذه

بأوهوأوريجانوسوالعلامةوديديموسوكليمنتأك!اغورسخريجهامن.ا

.المقدستفس!رال!تابجؤنشطوقد،اللاهوتعلم

كالقديسالمسمحيينالعلماءمنالعديدهذهالإسكندريةمدرسةزار2.

.جيروم

الاهتماماللاهوتيةإلىبلاضافةالإسكندرلةمدرسةأهدافمنحان3.

.الاجتماعوعلوموالرياضياتبالعلوم

المقدسللكتابتفسير000.6منأكثركتبأوريجانوسالملامة4.

)هيكسابلا(.كتابإلىبالإضافة

فيجامعيةمباناليوملهاصارحتىأم398عاماللاهوتيةالمدرسة)حياءتم5.

سردراسةوفيهاأنجلوسولوسونيوجرسيوالقاهرةالإسكندرية

والترنيمالقبطيوالفنالقبطيةواللفةوالتاريخالمسيحيةوالعلومالكهنوت

الأنسجة.وصنعوالموسيقىوالأيقنة

الانصياعجؤالقبطيةالكنيسةشخصيةجؤمؤثرةمصرفيالرهبانيةثشأت6.

القرنجؤوازدهرتالقرنأواخرجؤالثالثظهرتالرهبانيةوهذه.والطاعة

الرابع.

صعيدمنقبطيوهولمالعاجؤمسيحي-راهبأولأنطونيوسيعتبرالأب7.

مصر.

!انأنهإلىيشاروالرهبانيةالشركةنظامأسسالذيباخوميوصرالأنبا8.

قبطيا.
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والأنبا،سائحأولوهوبولاالأنبا:مثلآخروقأقباطهناككان9.

كيرسوالباباالعجايييومارميناالأسودموسىوالأنبامكاريوس

م!ثا.الأبناءوتلممذهالسادس

والحهوفألغلاليوالافالأديرةمئاتهنالككانتالرابعالقرن.بنهايةأ5

الرهبنةطالبيتستقبلمزدهرةنزللمأديرةوهيمصرطولعلىمنتشرة

.الرهبانالآباءمئاتبهاإذ

الرهبانيةالحركةمنظموهومصرباسليوسالقديسزارم357سنةأجؤأ

ألصفرى.آسيافي

الىالمقدسالكتابمترجموهوجيرومالقديسمصرزار004مسنةفيا2

بمصر.خبراتهتاركااللاتينيةاللغة

فعلهمانسقعليالسادسالقرنجؤأديرةأسسبنيديكن.القديسا3

باخونيوم.القديس

حياتهمطرلقةوقلدواالسواحالرحالةمنالبرلةآباءزارذلكجانبأ.إلى4

مثلأورباشمالفيالقبطيةالإرسالياتعلىدلائلإلىيشاروبذاالروحية

وبهرومافيليخدممصرتركالذيالطبيةالكتيبةقائدمورش!القديس

سوسمرا.جباللسكانبالمسيحيةوالتبشيرالتعليمإلىالأمرانمهى

اللوثرية

حياتهبدأالذيلوثر()مارتينأسسها،وأكبرهابروتستانتيمذهبأول

فيإصلاحيةبحركةالقيام16القرنفيبمحاولتهغسطينياأوراهبا

عرفتتتظيمذاتمستقلةكنائسمؤسسأالكاثوليكيةالكنيسة

الإسكندنافية.والبلدانألمانياجؤانتشرتالبرتستانتيةأوالإنجليلةبالكنائس

يتبعونمسيحيمليون07حواليتابعيهاعددأنالإحصاءاتتقول

وتشكلتبروتستانتيمسيحيمليون004علىعلاوةالعالميةاللوثرية

بالسلطةارتباطاتلهاوطنيةكنائسأنهاعلىأوربافياللوثريةالكنائس
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استقلالذاتدينيةجماعاتشكلعليفهيالعالمباقيفيأنهإلاالسياسية

هـلكيبيديا(.)المشيخيأوالجمهوريبنظامهاتتميز

وهوفاسدةطبيميةذوالخطيئة!ؤسقطالذيالإنسانبأنالوثر(امن

لخصلذا.خيرةبأعمالالقيامحتىأوالطهارةحياةالىالرجوععلىقادرغير

:عبارةفياعتقاداتهلوثر

فقط(.)الإيمان

فقط(.)النعمة

فقط(.المقدس)الكتاب

اللوثرية.فيالدينيةالاحتفالاتمظاهرأبرزالمقدسالكتابفقراءة

بالمسيح،المومنينلجميعالمشتركالعامل)بالكهنوت(اللوثرلةوتعتقد

الكنيسةأعضاءفجميع،الخدمةكهنوتأوالخاصالكهنوتوترفض

بينهم.فيمامشماوون

الشفيفهوعندهمفالمسيح،القديسينبشفافيةتعتقدلاواللوثرية

والبشرلة.الالوهيةبينالوحيد

العالميةاللوثرلةبالرابطةيعرففيماتجتمعاللوثرلةالكنائسأغلب

السابى(.)المصدر

بالخرطوممرحزتأسيسألمانيامناللوثرلةالكنائسبعضحاولتلقد

سنةالىناجحةمحاولةاولتعودلذا،تفعللمولكنهاام087عامحوالي

جؤيسمىالكنائسمنالضربهذا،غولن()المطرانجهودإليم9918

كنترلرى.أساقفةرثيسسلطةتحتالانجلي!انية()الكنيسةباسم!انجلترا

السودانبحنوبارساليةافتتاح)غولن(حاول(أ998)السنةهذهفي

للكنيسةالأساسحجروضعولكنهالامنيةللم!مبائلمنعهكتشنرولكن

أم809سنةوقيأم.129سنةبناوهاوتمأم409عام!بالخرطومالأسقفية
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رعاياعنومسئولأالقدسأساقفةلرئيسمساعدأأسقفأ)غولن(الراعيعين

.بالخرطوممقيماواتيوبياوالسودانمصرجؤالأسقفيةالكنيسة

-مرلدييامبيو--الغزال)بحرالسودانجنوبزارأم119سنةففي

قبيلةبينيامبيو()جؤوزوجته)كليف(الدكتورأقام1291سنةوجؤلوكا(.

.الزانديلغةالىالمقدسالكتابوترجماالزاندي

ونقلالمحلمةاللهجةوتعلم)ياي(في)بول(الراعياستقرأم179سنةوفي

المسيحية.الناسوعلم)الكاكاوا(لهجةلىإالمقدسال!تاب

قبيلةوسطمستشفىوافتتحاوزوجته)كنبث(الدكتورأقام(الويوجؤ

عرية.أولمملالكأالوى(حولالقرى!المستوصفاتبعضوأسس)المورو(

قبيلةلدىالبر(فيالأسقفيةمركزالكنيسةافتتحم3291سنةوفي

)النوير(.

ملكالفيبينما)زبرا!(جزلرةجؤمركزاافتتحم3691سنةوفي

حدعلىالأمرلكيةوالإرساليةالأسقفيةالكنيسةلخدمةكنيسةافتتحت

.سواء

(.السابقالمصدر،فانتينيالدكتور)الأب

ألانجيليلأالكنيسةنشاط

كانموظفينإلىحاجةجؤالحكومةكانت،المهديحكمسقوطبعد

م1854سنةبمصرحلالذيالإنجيليالمذهبعلىمسيحيونبمنهممن

كانواالالج!لينمنعدادأأأنإلىهناهـلشارمعامكنائسهوانتظمت

مصرمنقدمواشخصا75حواليعددهمدرمانوأمبالخرطومموجودين

وسوريا.

محفلالتأسيسسوباطنهرمنالشرقيةالضفةاختيرتام519سنةفي

ا!لتحدة.المشيخيةللكنيسة
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و!،التلاميذمنقليلبعددالمنطقةج!مدرسةأولبدأتم3091سنةفي

عينام119سنةوفي،ام509سنةجديدمر!زافتقح)سوباط(أعالي

أم129سنةجؤ)الناصر(!للعملالأجنبيةللإرسالياتالمشيخيالمجلس

وتأخر)النوير(قبيلةبينللعملالسوداقلجنوبالخرطوممنالمدرسونواتجه

م.91ا7عامحتىالمدرسةافتتاح

بشمالالمتحدةالهولنديةالحنيسةمعمبعوئاأنالىهناالإشارةتجدر

العهد!تابنقلينسبواليهالسودانجنوبمناطقببعضعملأمرلكا

وحان)المورلي(لنةلىإالمقدسالكتابمنوأجزاء)الانواك(لغةإلىالجديد

جميعغادرم6491سنة!.العربيبالحرفالمحليةاللهجاتكتبمنأول

الحنسيالعمللسودنهسبباذلكوكانالسودانجنوبالأجانبالمبشرون

عملحان،السودانشمالفيمشيخيةالىالأعمالجميعتسييرأمروأوكل

المقيمينالكنيسةلأبناءالدعويالعملفيمحصورأالإنجيليةالكنيسة

للعملقسأبمصرالإنجيليةال!نيسةأوفدتثمومنالأمر،بداية!بالخرطوم

الإنجيلية.الكنائسأممقامفيالخرطوم!نيسةوحانترعاياهابين

ومدنيعطبراكنائسوتبعتهاالخرطومكنيسةاستقلتم7091عامفي

.تسودانوبورو!ريمةحلفاووادي

م3291العالميةالأزمةوفي،السودانمشيخيةجمعتمم1291عامفي

تسودانوبوروحريمةحلفاواديحنائسفأغلقتالسودانمنالمصريونأبعد

وعطبرا.

العملأنالاام519عامبدأبالسودانالإنجيليالعملطبيعةأننذ!ر

سنةوجؤم7091سنةللأولادمدرسةأولوبنيتام309عامبدأالحقيقي

مالية.لأسبابام329عامأغلقتولكنهاالثانويالقسمافتتحام319

مدرسةفتحتحيثبالسوداقالبناتتعليمرائدةالإنجيليةالحنيسةتعد

.ام9ه7سنةللبنات
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إلىالإنجيليالعملمسئوليةنقلالإرساليةرأت5691Xسنةو!ؤ

المدارسإدارةآلتواليهبالسودان(الإنجيليةالطائفة)مجلسفانشأالسودانيين

السوداقمشيخيةمجمعمعبالتعاونالأصلكيةللإرساليةالتابعةوالمنشآت

.السوداناستقلالعامهوالعامذلكوكان

السابق(المصدر:فانتبنيالدكتورالأب)انظر

إفريقيافيالمسلمينتنصيرأساليب

فيسعتأنها،إفريقيافيومذاهبهاكنائسهابكلالمسيحيةأطماعمن

تتصيرحدعنتقفلممهمتهموكأن(المسلمين)تنصبرإلىالقارةمنأماكن

زحفلإيقافمحاولةفيوسائلالغايةهذهالىفاتخذتوكفىالوتتيين

منها:،لإسلاما

الفرديالإثناعأولأ:

وتعاليمهالمسيحبحياةالناسلتعرلفوسواهاالكنائسفيالدامالوعظ:ثانيأ

التدرلب.مندرجةوعلىومتفرغينمتخصصينمنصرينبوساطة

)بإرسالماتسميتوإرسالياتالحديثةالعلمانيةالتتصبرجمعياتتكولن:ثالثأ

.(نلايماا

.المالوانفاقهبالنفسالتضحية:رابعأ

دورمنبدءأالمسلمينبلادداخلتعليميةمؤسساتبإنشاءالتعليم:خامسأ

الجامعة.مرحلةحتىالحضانة

أفرلق!ا.ء!ثيرةوهيطبيعيةبعواملالمن!وبينإغاثة:سادسأ

.الأسرةجؤمؤثراسحريأعنصرأالمرأةاستخدام:سابعا

وتتضمن.العامةإمالةبقصدالإغراءاتمنكجزءطبيةخدماتلقديم:ثامنأ

مواطنيهمحانبإلىننصيرهمإلىرميأأبضاالمسلمينالخدماتهذه

داخلمواقعهمإلىوالوصولالمستشفياتبإعدادالإفريقيةالعقائدذوي

.لأحراشا
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التيالتببتاليفالإسلاميللدينتشو!االتتصيريالجهدبذل:تاسعا

ذلك.علىتحض

وتقديمالعامةالهجمةضمنتتصيرهمعلىوالعملالمسلمينأبناءاحتواء:عاشرا

.المجالهذاجؤالعاملةالجمعياتباستفلاللهمالتعليمات

إنقاذثمالأولالمقامج!لتتصيرهمالفقراءوأبناءاللقطاءإيواءعشر:حادي

حيائفم.

القرونعبرهذاحدثوقد،السلاحبقوةالمسلمينبلادغزوعشر:ثاني

للاستعمار.تباعاتخضعوأفرلقياالمختلفة

بقوةللمسيحيةخضعتأماكنفينتصيرلةمؤسساتاقامةعشر:ثالث

ذلك.علىشاهدوالاستعمارالسلاح

بينهافيماالحنائساختلفتللتتصير!انجهودهاالمسيحيةوحدتعشر:رابع

التتصيربؤرةفيتصبكلهااذ

و!افرلقياالتتصيرفيجهودتجمعكنسيةمؤسسةاقامةعشر:خامصى

فيها.الإسلاميةالمواقع

لتوهينللمسلمينموجهالدينيالتعصبعدملشعارالمسيحيةرفععشر:سادس

منيخلولاشعاروهوالدعوةوصدالدعولةالمؤسساتداخلالنشاط

وتشكيك.باردضرب

القارةغربفيالتيكتلكالمسلمةالأقلياتنحوالمسيحيةاتجاهعطمر:ممابع

بالتحولوانتهاءالمدارسمنبدءأإلىفشيئأشينأوأخذهمللتاثيرفيها

للمسيحية.القام

التغلغل(-ماريقدرالدكتور)انظر
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الحرةالكنائس

المتحدةالإصلاحوكنيسةبروتستانتيةإيرلنديةبريطانيةكناثستتضمن

وجماعةالإنقاذولجسنالمسيحوكنائسالمستقلةوالأبرشيةالمعموديةوالرائدة

عيسىالمسيحبأنيعتقدوقجميعأوهم.والوحدويةالرهبانوكنيسةالأصدقاء

بهاقامالتيوالمعجزاتوالبعثالتجسيدتفسيرإلىفيميلونالفهابنهو

قأبمعنىحرةوهيسينقذهممنفعلأاختارقدالفهأقويعتقدون،عيسى

أساسهوفقطالإنجيليكونوأنالكليالكيانجؤالسلطةمنحرةتكون

.القدسروحمنبهديالكنيسةتسمقروأنوممارستهمعقائدهم

الكنائسأنصارعددبلغالعشرينالقرنمنالتاسعالعقدأوائلففي

ي!ال!نائسهذهوكانتشخصمليونحواليوإيرلنداانجلترافيالحرة

وقدالميثوديست()المنهجيةأما.000.06وأنصارهاالمعمدانيينجؤالرائدة

الإصلاحوكنيسة،000.005حواليوأعضاؤها18القرنمنتصفجؤنشأت

000.012.حواليأفرادهاعددبلغفقد-الحرةالكنائسضمنوهي-
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المرأجع:همأ

السودانجنوبفيالدينيالتبشيرحركةعلي)الدكتور(عكاشةإبراهيم.ا

5(.د!نوراأطروحة-)مخطوط

النوبيةالممالكفيالمسيحيةتارلخالدكتور(الأب)فانتينيجيوفانى2.

الحديث.والسودانالقديمة

والمعاصر.الحديثإفريقياتارلخالدكتور()يحيىجلال3.

إفرلقيا.فيالاستعماريوالتغلغلالتتصيرالمحرلر()فيوزميلةالناطىحسن4.

نت(.)العالميةالمعلوماتشبكة5.

إفرلقيا.فيالمسيحيةلدراسةمدخل:وزميله)الدكتور(عثمانحمدأطارق6.

إلىالاستعمارمنالصحراء:وراءماأفرلقيا)الدكتور(جاسمظاهر7.

.الاستقلال

السودانية.المسمحكنيسةتارلخكوكو:بدرإسماعيلالقس8.

الإنجليكانلةلل!نيسةوالسياسيالدينيالنشاط:ادمتيرابحمدأمحمد9.

.مخطوط-السودانجؤ
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نالسو،1فيالتنصيايالمشر؟3

السودانفيالسلاماتفاكيةاعقابفيالمحلية:إلكنائس
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اتفاقيهأعقابفيالمحلمهالكناثيس

نالسو،1فيالساإء

عليعكاشةإبراهيم.د.أ:اعداد
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السودانفيوالسلامالمحليةالكنائم!ى

عليعكاشةابرهيم.روا

تمهيد:

الورقلأموضوع

الكنائسبهقامتالذيالمكثفالنشاطحولالورقةموضوعيدور

الشعبية،والحركةالسودانحكومةبينالسلاممحادثاتأتثاء(1)المحلية

للكنائسالتابعة)2(الإنترنتمواقععليمصادرهاءالورقةاعتمدتوقد

ومنظماتها.

علىتركزأنهاالا،عموماالمحليةالكنائستتتاولالورقةأنومع

ونتظيمهاو)مكاناتهالكبرحجمها،خاصبوجهالكاثوليكيةالكنيسة

السلاممفاوضاتفيهاتجريكانتالتيالزمنيةالفتوةالورقةوتساول،الدقيق

والحكومة.الحركةبين

ة:الورقمرجعيلأ

وهو)الانترنت(الدوليةالشبكةمواقععلىمصادرهاجؤالورقةاعتمدت

المواقعهذهأحدثتوقد،إليهابتسرلبهالسماحتموممابداخلهامماالقليل

العالميةالوثائقدورقيودمنالباحثونوأنفكالبحثيةالدراساتمجال!نقلة

معينة.زمن!ةلفترةالأهميةذاتالوثائقبحجةالمتعلقةوالكنسية

علىلخنحقيقةهلهو:تساؤلمنالورقةهذءإلمهماوصلتأهمومن

الدعوةقضاياالموضوعهذاحولوالإعلاميةالتوثيقيةالتقنيةالنقلةهذهمستوى

علما،السؤالهذاعنالسالبةبالإجابةنقرأنوعلينا؟السلامبعدمالمرحلة

ذلك.فيبعيداشوطاقطعواقدالأخرىالدياناتأصحاببأن
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تاريخية:مرجية

منx,1885(-أ821)التركيالحكمفترةفيبالسوداني!نلم

وصلتالتيالكاثوليكيةالإرساليةالتتصيرسوىمجالفيالعاملةالإرساليات

الإرساليةأغلقتالزمنمنعقدنحووبعدم0185عام"الرجافلادو"جبلالى

شرارةاندلعتسنواتعشروبعد1872عامنشاطهاعادوتثم)1862.0

)إرساليةمسمىتحتلتعملمصرالىالإرساليةوانسحبتالمهديةالثورة

المنفى(فيالسودان

إبانالسودان!ؤوجوداليرلطانيةالإنجليكيانيةللكنيسةيكنلم

باسملعملكانالذىباشابنردونعلاممهاالااللهمالمركىالحكم

حكمداراثم!1876(-ا)833للاستوائيةمديراالمصرلةالحكومة

جيوشتحاصرهاكانتالتيالخرطوماجلاءلعمليةقائداثم،للسودان

التأثيراتوابعادأوغندافيوجودهاتدعيمللحنيسةالخازاتهومن،المهدي

علمدونالمصرلةالجيوشبسحبوقام،البحيراتمنطقةعنالإسلامية

فيبالمسئوليناتصلالأخيرةمهمتهفيلبلادهمفادرتهوقبل،الحكومة

رغبته.علىبناءالتعميدصلاحياتلتمنحهالكنيسة

البرلطانيالمجتمعفيواسعأصديالثواربيدالخرطومفيلمقتلهوحان

لذحرىسنولاتابينايقيمونجعلهمالذيالأمر،خصوصاوالكنسيعموما

الجديدالحديديالخطعليمصرمنقادمقطارأولوجؤهذايومناإلىمقتله

للإرساليةالتابعينهاربرد!تورومعه)جوشي(الخرطوملىاوصل

البريطانية.الإنجليكانية

السودانجؤأم898الممائيالحكمسياسةبشدةالإرسالياتانتقدت

التايمزجريدةمحررعلقوقد،الجنوبيةالمناطقفينشاطهاتحديدالىالرامية

معييسالطويلصراعناإنعاممطلعجؤمقالاتهسلسلةجؤاللندنية

الضغينةهذهاشفاءمنلابدفكانغردونقتلواالذينالعربمع!انماالسود
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ماينشدهوهذاللشماليينوالسلامالمحبةرسالةبحملالعنفذلكعنوالتكفير

.المنصرون

وتعليميةعلاجيةمراكزبإقامةالححومةسمحتالضفوم!لهذهونتيجة

تواصلمنتحدالتيوالقوانيناللوائحصدرتأفقدالجنوبءأما،بالشمال

بينالجنوبيالإقليمقسم5091قانونوبموجب،بالجنوبيينالشماليين

ثم،والدينيةالثقافيةلتغييرهولتهجاهدةتعملأخذتالتي)3(الإرساليات

بالإفريقية.وربطهالعرييةإدارتهمنكنسيالفصلهتسعىأخذت

مصرفصلكانترلريكنيسةأجرتالمصرلةأم919ثورةمنعامبعد

ئورةعاموجؤالجنوبيةالمديرلاتلفصلتمهيداالقدهـلأ"سقفيةعنوالسودان

الشماليقسمينإلى(والسودان)مصرأسقفيةتقسيمتقررالسودانية2491

الإشرافوأوكلت(الجنوبية)المديرياتوالجنوبي(السودانوشمال)مصر

جرتم2691عاموجؤأوغنداأسقفوللزدكتورالىالقسملهذاالكنسي

المندوبمعارضةرغم(السودانوشمال)مصراسقفيةفصلمراسيمرسميا

القسممعالجنوبفيلهاالتابعةالمنطقةوألحقتمصر،جؤالبرلطانيالسامي

النيل(أعاليلاسقفيةباسممنفصلةأسقفيةفيلأوغنداالشرقيالشمالي

)4(بأوغندا)جولو(ادارتهاومركز

العملوأخذالإنحليكانيةحذوالكاثولي!يةالإرساليةحذتوقد

الأساقفةلطردالبرلطانيالحكمفترةطوالئابتةبخطىيحريالنتصيري

منعاموقبل،الإرسالياتتلكلنشاطخالصاالجنوبوأصبح،الأجانب

وصول-الأولمهمينحدثينالجنوبشهدأم()569عامالسوداناستقلال

أسقفأول(دينق)دانياللترسيمكمبالاالىتمبلد.كانترليريأساقفةرثيس

التيالمشؤومةالجنوبحوادثوقوع:الثانيوالحدثالجنوبأبناءمنسوداني

أم(.829-)7291واحدلعقددامتسلامفترةمع،هذايومناإلياستمرت

285http://kotob.has.it



النشاطفيكبرىنوعيةنقلة(أم729)أباباأديساتفاقيةأحدثت

بينالدبلوماسيالتمثيلإلىفبالإضافة،السودانفيالكاثوليكيالتتصيري

السوداني،الأكليروسيالتشكيلمرةولأولتمفقد،والفاتي!انالسودان

وكلها،اخرلنأساقفةخمسةترسيمتم!كمامطرانينسودانياقورسم

.مواطنونشغلهاأنيسبقلمرفيعةكهنوتيةمناصب

مؤتمر)تشكيلالكاثوليكيةللكنيسةالهكليةالتطوراتومن

سكرتاريةللمؤتمروتكونتم7691عامجؤ()5الكاتوليكالسودانأساقفة

الباباموافقةتمتأ989الوطنيالإنقاذثورةشهدالذيالعاموفيالخرطومفي

المؤتمرصبحوأ،ذكرهالسابقللمؤتمرالأساسيللنظامالمعدلةالنسخةعلى

الدوليةالمحافلوجؤالداخلفيالسودانيةالكاثوليكيةالكنيسةباسمالناطق

(6)إفرلقياشرقلأساقفةالإقليميالاتحادفيعضوا

المحليالمؤتمرالكاثولي!يةللكنيسةالتابعةالهكليةالنتظيماتومن

،الجنوبفيالحربافرازاتمنالمؤتمرهذاولعد7()الكاثوليكللأساقفة

و)يامبيو(()طمبرةمنكلعلىالشعبيةالحركةسيطرةبعدت!ونوقد

فيم!اتبوللمؤتمر،أسقفواحدةكلرأسوعلىو)توريت((و)رمبيك

وعالميا.)قليمياالسودانيةالمسالةتصعيدفيكبيوادوراولعب،نيروبي

:والسلامالحربمن(الكاثوليكية)الكنيسلأموقف

هيئةوتتصيب،الكنسيةلإدارتهاالكاثوليكيةال!نيسةتتظيمبعد

وتشكيل،الجنوبيةللاسقفياتالعلياالدرجاتفيسودانيةأكليروسية

الشعبية،الحركةعليهاتسيطرالتيالمناطق!للأسقفياتالموتمرتتظيمها

الكنيسةتعاملشهدوقد،والسلامالحربقضيةنحوبثقلهاتتجهأخذت

رئيسية:محطاتأربعالقضيةهذهم!الكاثوليكية
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المحلية:النداءاتمرحلة:الأولىالمحطلأ

المحليينالأسا!ةنداءاتأ-

الكاثوليكالأساقفةبهيقومكانالذيالدورالمرحلةهذهوثائقتعكس

وعالميا.محلياالمسالةتصعيدسبيلفيالحركةتحتلهاالتيالمناطق!

555!ديسمبرلوكيأس!مذكرة

حكوميةغارةجراءمن2هههديسمبر!فريزر!اتدرائيةبعد)صابة

الإنترنتمواقععلىسجلتمذكرةالثانيةوللمرةلويأسقفكتب،جوية

ل!بحالمتحدةوالأممالإفريقيةالوحدةمنظمةخاصةالدوليالمجتمعيحث

والمناطقالجنوبلسكانإبادةمنترتصبهلما،السودانيةالحكومةجماح

بأنهالأمنمجلسمذكرتهفيلويأسقفولتهمبالحربالمتاثرةالأخرى

واندونيسياروانداأحداثأنمعالجنوبجؤالجماعيةالإبادةعنعينيهيغمض

الكنائسمجلسمنمذكرتهنهايةجؤوللتمسأمامهمالالةأورباووسط

ملفلفتحصلاحياتهااستخدامالإفريقيةالكنسيةالمؤتمرات9-جميعالعالمي

.والسلامالعدالةلإقرارالسودانفيالمأساويالوضع

م0002يولمودنفرمنيامبيوأس!نداء-ب

مدينةجؤ)8(73رقمالأسقفيةللكنيسةالعامالمؤتمرانعقادبمناسبة

المتحدةالولايات)ان:قائلأللصحفيينيامبيوأسقفمونديبيترصرح)دنفر(

واغتصابللاعتقاليتعرضونالذينالسودانفيالمسيحيننمساعدةعلىقادرة

)9(جلناأمنيصليوأقلاينسانابأنالإنجليكيانيالمجتمعنناشدوانناالنساء

جؤالعدائيةالأعمالوقفعلىقادرةالمتحدةالولاياتوأنعنانيابةهـلتحدث

ذلك(.أرادتمااذا،الجنوب

24/80002/رومامنرمبيكأسقففداء-ج

كمبونياباءباسمالرسميالمتحدثانطونينيالابرومامنصرح

MisNaلو 1Jتدخلمعأنهمتعددةمناسباتفيإليهتحدثرمبيكأسقفأن

http://kotob.has.it



.الممودانجنوبفيا!لتحدةللاممتابعةصلامقوات

0002مايوالمانيامنفى(5)بوماهلرىالأبنداءد-

هناكلايكونسوف):قائلابالمانياللعلاجوجودهأكماء()بوماالأبصرح

لمسنة04ولمدةلأنهالداخلمامنشيءحدوثانتظرناماإذاللاوضاعتحسن

الشرقنحوالحكومةتوجههووالسبب،سلاملاتفاقالجانبانيتوصل

المقامقيعرييابلداالسودانتعتبروالحكومة،افرلقياتجاهوليسالأوسط

وخلص-ا!لسيحيةتعاديسوففإنهاثمومن،الثانيالمقامجؤوافرلقياالاول

الإفرلقية.الوحدةمنظمةأوالمتحدةالأمممنقواتتدخلجؤيتمثلالحلأنإلى

م0002مارسأهريكامنالأبيضأسقفمكرمندأء-ص

وقدالبلادفيالسياسيللنظامالمناهضينأنشطمنالأبيضأسقفيعد

ترتكبهاالتيالفظائعسماهبماليدليالأمريكيال!ونجرسأماممثل

معلقاءعقد11()بأمرلكاوجودهأثماءوفيشعبهضدالسودانحكومة

صعياساعةمنأكثراستمر(أولبرايت)مادلينالمتحدةالولاياتخارجيةوزيرة

.الخرطومحكومةضدح!ومتهامن)دانةعلىالحصولوراء

)إنني:قائلاللمراسلنصرح(للسودانالإغاثة)منظمةنظمتهلهلقاءوفي

واعلنت،اضطهاداتمنالسودانفييحدثبماوالعالمأصدقاعنالأنبههنا

ضد)بادةحربتشنالخرطومجؤالإسلاميالإنقاذجبهةأنللعالممرارا

(.اسلاميةدولةلإقامةسعياالعربوغيروالأفارقةالمسيحيين

المحلي:الأسا!ةمؤتمونداءات2-

تحطهاالتيالمناطىفييعملوقالذينللاساقفةالسابقةالنداءاتإن

الىالسلام!احلالالحربووقفالمهوناتنداءاتدائرةمنخرجت،الحركة

فيالنزعةهذهوتظهر،العس!ريالخارجيوالتدخلبالإدانةتطالبنداءات

إضافةهذا،الإنسانحقوقومنظماتوالإقليميةالمحليةالكنسيةالمؤتمرات

للححومة.المناهضةالإعلاميةللحملات
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المناطقفيللاساقفةالمحليالمؤتمررفع،الدوريةالجلساتاحدىوجؤ

يبدي،المتحدةللاممالعامللاميناحتجاجمذكرةبنيروبيمقرهمنالمحتلة

هوالبترولوأن،الأمنمجلسلعضولةالسودانترشيحعلىاعتراضهفيها

ومدارسهمالمواطنينعلىالح!ومةتشنهاالتيالغاراتوراءالحقيقيالدافع

ومستشفياتهم.وكنائسهم

عنتقرلرهالأمريكيالرئيسمبعوثدانفورثجونالسناتورقدموعندما

م2002مايوفيمذكرةنيروبيمنالمحليالمؤتمرنفسأرسل،السودانجنوب

يلي:بمافيهايطالبونالأمريكيالرئيسالى

البلادجؤالإسلاميةالشرلعةتطبيقإعلانعلىاعتراضهم-

لحقوقمساندتهجؤبصلابةالوقوفالامرلكيالرئسمناشدتهم-

السلاممحادثاتلتقدمأساسيةكورقةالإنسان

)آ(التدويلموحلة:الثانيةالمحطة

منالسودانحكومةعلىالمنظمةحملتهاالكاثوليكيةالكنيسةنقلت

دول9أساقفةيضمالذيافريقياشرقفيالإقليميالمستوىالىالمحلياطارها

الكاثوليكي(إفرلقياشرقأساقفة)اتحادباسم!يعرفكنسياتحادجؤ

9991Pأغسطسنيروبيمؤتمرأ-

9991أغسطس8الىيوليو26بينماالفترةفينيروبيمدينةشهدت

مثلأسقفاثمانونحضره،افرلقياشرقأساكفةاتحادمؤتمرجلساتانعقاد

من:كلالىالتماساالمؤتمررفعوقد،أساقفةعشرةفيهالسودان

الفاتيكانسكرتمردولة-

الأوربيالاتحاد

المتحدةالولايات-

المتحدةبالأممالدينيةللشؤونالساميالمندوب-
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أودتدينيةحربهيالجنوبجؤالدائرةالحربأنالتماسهالمؤتمربين

أقاليممنأغليهم،ملايينأربعةعلىمايرلووتشرلد،شخصمليونيبحياة

يتعلقفيماالحكومةانتهاكاتالتماسهمجؤوعددوا،الأكليروسيةسلطاتهم

ومنها:،الإنسانبحقوق

المسلمينلغيرالدينيةالطقوسوممارسةالعبادةلحرلةالمفرطةالعوائق-

والإعداماتالرقيقتجارة-

للحربكسلاحالطعاماستخدام-

الحربمناطقفيومواردهمالسكانممللكاتمصادرة-

والمجاعةبالسجناءتتعلقمتعددةأخرىمسائلالالتماستتاولكما-

الجواردول!ذلككلوأثروالنازحين

م2002نياتنزامؤتمرب-

41الدورةاقامةم0002يوليو28-14مابينالفترةفينتزانياشهدت

المؤتمر:أجندةبينمنوكانالكاثوليكيافريقياشرقأساقفةلاتحاد

السودانفيالأوضاع

الاتحاد(تحدي)الثالثةالألفيةفيالإقليمالنتصيوفيخطة-

بشدةالمؤتمرونوأدانالسودانجؤالأوضاعالاولىجندتهأ!المؤتمرتتاول

منبنيروبيالسابقمؤتمرهمفيماذكروهو!رروااالسودانح!ومة

.الإنسانلحقوقانتهاكات

الماثلالتحديأنالمزتمروناعتبرفقدالثانيةالمؤتمربأجندةيمعلقو!يما

الموتمرووضع،الإقليمفيالنتصيريالأداءتعميقهوالثالثةالألفيةفيأمامهم

العمل.لذلكالحديثةوالمناهجوالطرقالاستراليجيا!

بمسئولياتهمبالقيامأسقفياتهمسكانالىنداءالمؤتمرونوجهوقد

للنصرانية.المزيد!ادخال،المجتمعننصيرعلىوالعملالمقدممةالننصيرلة
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(التدويلى)بمرحلة:الثالثلأالمحط!

عبرالامرلحيالمجتمعالىالسلامقضيةتحولتالمرحلةهذهوجؤ

خاصةلجنةوش!لت،المختلفةوالسياسيةوالإنسانيةالكنسيةمنظماته

.السودانعلىللحملة

:السودانعليوالحملةالكاثوليكالمتحدةالولاياتألا!ة-أ

واشنطنفيالعاممؤتمره)13(الكاثوليكللاساقفةالقوميالموتمرعقد

الحاضرين:بينمنوحان!م15/11/000

الأساقفةلجنةرئيسمنصبويمثل()بوستونبيرناردفالكاردينال-

الخارجية.للسياسة

ديترولت()جأدمالكاردينال

(بالتيمور)سوليامالكاردينال

(تحساس)كيرتسايأسقف

فلادلفياأساقفةرئيس-

لوسفيلأساقفةرئيس-

منالسوداق)صرخةعليهأطلقبياناالمؤتمرأصدرالصوتيوبالإجماع

بإصدارالعالميوالسلامالاجتماعيةالتتمية)مكتبقاموقدالسلامأجل

:ماذكرهالمؤتمرفيجرتالتيالمداولاتومن،البيان

لهليسالسودانيالشعباق)قالحيث،ديترهـلتولايةكاردينال-

الضعفاءهؤلاءصوتنكونأنينبغيوعليهالممحدةالولاياتفيناخبينجمهور

بلادنا(في

ذكروايعرفهمالذيناليهودأنذكرالذي،فلادلفياأساقفةرئيس-

همفعلوامثلماالسودانيينبمساعدةتقملمالكاثيوليكيةالكنيسةأقله

الأساقفةوطالبسنة25قبلالسوفيتيالاتحاد!اليهودأسرىحيال

.(الأضواءتحتالسودانمسألةيضعوابأنالمجتمعين
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المحليونالأساقفةوجههاالتيالاتهاماتكلالبيانكرروقد-

اليها.المشارمؤتمراتهمجؤافريقياشرقاتحادوأساقفة

يشاركونواشنطنفيالمجتمعينأن،البيانجؤالبارزةالنقاطومن-

الشعبمصلحة!ؤتستخدملنالبترولمدخلاتبأنالسودانأساقفة

مماأ!ثرالحربيؤججسوفذلكبأنقناعةعلىالمجلمعينوأن،السوداني

البترولحقلفيالمستثمرةالشركاتالمجتمعوننادىوقد،بانتهائهايعجل

حقوقمراعاةعلىالسودانحكومةلحثنفوذهاتستخدمأنبالسودان

السكاقبينبالشماويالبتوولتوزيعيكونوأن،الأساسيةالإنسان

السودالكاثوليكالق!اوسلأهيئةب-

علىالحملةلجنةرسمتهاالتيالمحطاتمن()14الهئةهذه!انت

العمللهاسبقالتيالفرانسس!انلطائفةتتبعوهيومؤسسهاالسودان

صلواتإقامةرئيسهاوضعهاالتيالبرامجومنمضىلقرنبالسوداقالنتصيري

فيوالإبادةللرقنهايةوضعأجلمنم14/9/0002-6/8منيوما04لمدة

فيالأصوليالإسلاميالنظامأن):بهاأدلىالتيالتصرلحاتومن،السودان

همالذينالسودانفيالأفارقةوأسلمةتعرلبعقدمنلأكثريحاولالخرطوم

لإبادةصامتيننبقىلنامرل!يينأفارقةدينرجالبوصفناوأننا،مسيحيون

(.السودانفيالأفارقة

الدينيلأ:الضوقعنوالمداضونالقانونيونالمشرعالن-ج

التابعة(السوداقعلىالحملةالجنةعليهاركزتالتيالشرائحمن

والمدافعينالقانونيينالمشرعينبمضالمتحدةبالولاياتالكاثوليكيةللكنيسة

الدينية.الحقوقعن

الفظائعيسمونهلماالانتباهفيهاتلفتبياناتالمجموعةهذهأصدرتوقد

وقدالمسيحيينضدالإسلاميةالخرطومحكومةترتكبهاالتيالمستمرة

العامةوالمفوضيةوالكونغرسكلنتونللرئيسالموضوعالهئةهذهصعدت
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.المتحدةالولاياتفيالدينيةللحرلة

فيالسوداقعلىالحملةوراءالأبيضأسقفماحسمحرمحانوقد

تتخذالسودانحكومةجعلمماالكونفرسبمخاطبةوقامالمتحدةالولايات

ادارةفيرسميامتحدثاالسودانضدللحملةالتصعيدذلكدفعوقد،موقفامنه

أحثراهتماماتوليأنالعالميةالأعلاموسائل)على:للقولكلنتونالرئيس

تبذلالتيالجهودمنكجهدالسودانجنوباليالعامالرأيانتباهللفت

(السلاملإحلال

2/2/000السجونلنزلاءالكهنةزمالةد.

دولة38فيالسجوقبنزلاءوتهتم7691عامكولسنشارلسأسسها

السجونلنزلاءخدماتهاوتقدم،العالمأنحاء!متطوعألف05نحووتضم

وليامشرف)علىسنويةجائزةالزمالةوتمنحالجريمةوضحاياوأسرهم

وقفوالذيعشر،الثامنالقرنجؤعاشالذيالبرلطانيالبرلمانيوبرفورس(

الفائزلناختيارهـشمالرقتجارةلإلغاءحملته!البرلمانيينوزملائهحزلهضد

للسلوكمصغرةصورة)بوضعقناعاتهمفي(وبروفورس)بلتشبههم

ضمنمنالأبيضأسقفماكساختيرمحرموقد(المسيحيالاجتماعي

.بالجائزةالفائزلن

اضطهادمنيجريبماالزمالةرثيسنددالجوائزتسفمحفلو!

لمقليلةسنواتكبل:قائلاواستطرد،السودانفيوقتلواغتصابواسترقاق

فييجريبمانحيطالآنبدأناولحن،مضطهدونالمسيحيينأنندرين!ن

لملاييننشرحوأخذناالقضيةتلكالىينتبهونالطلابوبدأ،والصينالسودان

البحار.ءورامايجريالأمرل!يين

والقيموالرساللأالتصور:الرابعلأالمحطة

:السلامبرنامجأ-

طولعلىتعملالحاثوليكيةخاصوبوجهال!نيسيةالأوساطكانت
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عطفبإثارةبدءاوممرحلةومدروسةمحسوبةبخطواتالسلاممحادثاتامتداد

بالمطالبةانتقالاثم،والطبيةالغذائيةالإعاناتباسموالعالميالمحليالعامالرأي

وهىأخرىلاصقةللسلامأضافتثم،)نسانيكمطلبالسلامبإحلال

الوقتوفيالمصير()تقريريستهدفالذيالواضحالسياسيبمدلوها)العدالة(

قدالحائوليحيةالكنيسةحانتالسلاممحادثاتفيهتجريكانتالذي

برنامجعليهأطلقتالسلاممرحلةثلنشاطهامتحاملابرنامجاأعدت

الأسا!فةمؤتمر!البرنامجذلكأعدوقد،(والقيموالرسالة)التصورالسلام

بعنايةالكلماتلالكالموتمراختاروقدأم(799)سبتمبربروماالسودانيين

.السلامظلفيلبرنامجهمكشعاروترتيب

مضمونئتاولمنلابدبالتفصيلالشعارحلماتمضامينلصاولوكبل

السودانأساقفةمؤتمرورئيسالخرطومأسقفنظروجهةمنالسلامحلمة

والذي،رومامؤتمرفيمشاركاكانالذيواكوزبيرقبرلالالحاثوليك

اليومبلادناجؤالمتداولةالكلماتمنأصبحتسلامحلمة)انقائلأ:كتب

علىيعتمدانشعبناوسعادةبلادنامستقبلانالسلامجميعاانتظرناولطالما

.للسلامأنواعوهناكننتظرهالذيالسلامنوع

يتمالذيوالسلام،الخصمإبادةبعدياتيالذيالسلاموهوالموتىسلام

محنفرلنبالأفدامعليهمبداسالناسولكن،الناراطلاقوقففيه

بعضهممعفيهالناسلايتكلمسلاموهناكوغيرسعداءومستغلينومضطهدين

البعضبعضهمويخافونيكرهونفيهالناسلأن)البحم(سلاموهوالبعض

-المطلوبالسلامنوععنالأساقفةرئيسهـشساءل-والجشعالأنانيةلوجود

سلامالمطلوبولكن،سلاممجردالمطلوباليس:قائلانفسهعلىويجيب

ومن،للسودانروياناتولدتهناومن،ا!لو!حتىللتضحيةمستعدونفيهالناس

5(ننشدالذيالسودانلنوعولكن،السودانأجلمننعمللنفصاعداالآن
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:(السلامبرنامج)روهاوثبقةنصهلخص

التعور

فيفيهالعيشيودونالذيللسودانتصورارومامؤتمرأساقفةوضع

،اضطهادواللا،حرباللاسوداقوهوإنسانيةأكثريكوق،المسمقبل

لاتخرقسودان،واللاجور،دينيةواللاتفرقة،قبليةواللاصراعات،واللاعنف

فيه:تتوافربلداالسودانسيكونالرؤيةتلكعلىوبناء،الإنساقحقوقفيه

الموارد-العمل-التعليم)فيالفرصنوفلعوضمان،الإنسانحقوقاحترام

القضاءواستقاول(الأراضيوتمليكالاقتصادية

آولssion:الرسالة

بهاكلفهالتيالمسيحيسوعرسالةأثريقتفواأنعليهمأنالمؤتمرونيرى

جؤ:المتمثلةالرعولةوبواجباتهمبرسالتهالتزامهمويؤكدون،الرب

11لأتباعهمالروحيوالتشكيلالنصرانيةلنشرجهودهمتكثيف

المجتمعجؤودورهاالحنيسةطبيعةلتفهمأتباعهممساعدة-

بفعاليةللعملالاتباعلممماعدةكهنةترسيم-

حياتهممستوىلتحسينوالمحتاجينالفقراءمساعدة-

Values:القبم

الىتحتاجلتحقيقهايسعونالتيالرسالةأنوثيقتهمفيالأساقفةيرى

قيموهيوأعمالهمأقوالهملكلمعنىوتعطيتساعدهمالتيالقيمبمض

والأمانة،بالربوالثقة)الإيمان:وهيالنصرانيةالعقيدةمنمستمدة

)الرؤية،السلامبرنامجمنيجعلواأنالجميعمنالوثيقةوتطلب..(والصدق

وشفاعةببر!ةوذلكمسئوليتهيتحملونشخصيابرنام!ا(والقيموالرسالة

كمبوني.القديسوالمبجل،بخيتةالقديسةوالمبجلة،مولمأمهم

البرنامجعتنفيدمرحلةب-

السوداقأساقفةمؤتمربانعقادالسلاملبرنامجالننفيذيةالإجراءاتبدأت
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الاجتماعاتوجرت7991عامرومامؤتمرمنعاممروربعدبنيروبيالدوري

القرقحلولوبمناسبة0002لعامالفقرانبعيدللاحتفالاتالاستعداداتأثماء

الأجندةوحانتالسوداننتصيرقرنعليهيطلقالذيوالعشرلنالحادي

والسلاموالمساواةالعدالةتحقيقهدفهدعويبرنامجوضعللموتمر،الرئيسية

حيث:البرنامجونتفيذبفهمالسحانبينأملاهناكبأقالمؤتمرونوأقر

و!نيستهموحرامتهملمستقبلهموعياأكثرصبحواأ-

قبلذيمناستعداداأكثرصبحواأوالمثقفينالشبانال!ثيرمن-

والكنيسة.المجتمعجؤللمشارحة

وفيالمرأةمشاركةدائرةتوسعالبرنامجنتفيذفيالأملمظاهران-

بنيروبيالدوريموتمرهالسوداقأساقفةمؤتمرعقدا999التاليالعام

وحتيوالأبرشياتوالأسقفياتالمؤتمراتلتحليفالترتيباتوضعليواصل

منعدداالمؤتمرواتخذالبرنامجثبدورهاللقيامنتصيرلةمجموعةأصغر

:القرارا!تلكبينومنالعمليةالترتيباتمنبعددأتبعهاالقرارات

وعلى(والسلامالعدالةبمسألةتهتمأسقفيةكلفيلجانإقامةأ-

طرلقعنللكنيسةالاجتماعيةللبرامجصياغةبوضعتبادرأناللجانهذه

الهئةخاصة،ال!نيسةفيالعاملونبهايلتحق،عملوورشوسمنارات،دورات

.وال!اثحيومانالاحليروسية

والعامالمحليالاساقفةمؤتمربينمنعملمجموعاتتحولن2-

تطويرعنفضلاهذاالراهنةالقضايامعوالتعامل،للاسقفيةمرجعيةلت!ون

النصرانيةوالطوائف،الأخرىالأسقفيةالمؤتمراتمعبالتعاونالسلامبرامج

السلامقضيةمعوالمتعاطفينوالخبراءالوكالاتمعوبالتعاون،بهاالموثوق

،اللجانبتلكأنيطتالتيالت!ليفاتومن،السودانوخارجداخلوالعدالة

بالآتي:تتعلقفوريةمشروعاتاعداد
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الخارجيةللبعثاتبرامجواعداد،والصحةالتعليممجالجؤالعملتطولر

المهنيوال!درلبالعلياالدراساتمجاليجؤ

التابعينالمواطنينوبالأخصالمستوياتكلفيسودانيكادرتكوين

لتشجيعوذلك،لهاالتابعةوالأسقفياتالشعبيةالحركةتحتلهاالتيللمناطق

.الذاتعلىالاعتماد

الماليةالإمكاناتحشدالمؤتمر،إليهاتوصلالتيالقراراتومن(أ

ذكرها.وردالتيوالبرامجللمشروعاتوالبعيدالقريبللوقت

وعكسبمساندةتقوم-وخارجياداخليا-اتصالأدوات)نشاء2(

المعلوماتعليوالحصول،الحاثوليكالسودانأساقفةبمؤتمرالخاصةالرؤية

السودانحومةتتبعهاالتيوالسياساتبالدعايةيتعلقفيماالصحيحة

والمؤتمراتالأجانبوالسفراءالأساقفةأيديمتتاولثح!لتكون،والحركة

الإعلامووسائلالإنسانحقوقومنطماتالبرلماناتعضاءوأالمسكونية

الأجنبية

بتحسينالمؤتمرمناشدة:المؤتمراليهاتوصلالتيالقرارا!بينومن3(

العس!رلةالقوةعلىوليسوالديمقراطيةالعدالةعلىتقومحكومةوتش!يل

للصلحالمسكونيةالمبادراتوتوسيعبتقويةالمؤتمرقيامالىبالإضافةهذا،،

وتشجيعلحثيسعىسوفبأنهالمؤتمروأكد،المتصارعةالمجموعاتبين

القبليةالنزاعاتلفضالتقليديةوسائلهملاستخداموالأعيانالقبائلزعماء

.السودانجؤالسلاملمحادثاتجانبهممنوفعالملزمكإسهام

ورق،علىحبواالحاثوليكيةال!نيسةتتخذهاالتيالقراراتتكنلم

مايختصالمثالسبيلوعلى،الواقعأرضعلىتباعاتتزلكانتوانما

5و2رقمبألقراربن

:2رقمالقرار

بها،الموثوقالنصرانيةالطواثفمعالمعاونالقرار:عليهنصمابينمن
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كنائس)مجلسعليهأطلقمجلستش!يلالقرارهذابموجبتمفقد

المناطقفيالعاملةالمختلفةالنصرانيةالطوائفمنوشكونالجديدالسودان

له.تتفيذياسكرتيراهاروندكتوراختياروتم،الحركةتحتلهاالتي

منعددلبترسيم(سي555)مايورمبيكأسقفيةاحتفالاتمناسبةوفي

السكرتيربينهممن-الاحتفالاتفيالمشقركونتوصلالجددالقساوسة

المختلفة.الطوائفبينتفاهممذكرهالى-الإقليميالأساقفةلموتمرالعام

:5رقمالقرار

ليستخدمواوالأعيانالقبائلزعماءتشجيعالقرارنصوصبينمن

فيجانبهممنملزمكإسهامالقبليةالنزاعاتلفضالتقليديةوسائلهم

مايوفيالنيلأعاليولايةفيجرىالذيالقرارذلكبموجبالسلاممحادئات

السودانكنائسمجلس)نظمه،القبائلبينللصلحمؤتمربعقدم0002

زعماءمن025نحوتاريخيامعلمايعدالذيالمؤتمرحضروقد(الجديد

يومالمسيحيينمنكقريانأبيضثورذبحوقدوالعسكريينوالمدنيينالقبائل

الآتي:للمؤتمرفيالرئيسيةالأهدافوتتمثلالمرتمر،افتتاح

الإل!يةالمجموعاتبثنالقبليةالصراعاتأنللموتمرالمنظمينقناعة-

تلكتستفلاستمرتالتيالإسلاميةالخرطوملح!ومةهبةعنعبارة

أنفسهم.إدارةعلىغيرقادرلنلايزالونالجنوليينأنبحجةالصراعا!

الذىالحر!ةلجيشالرئيسيالهدفأنالجنوييينالكثيرمنيعتقد-

.الأخرىالقبائلعلىسيطرتهمهوالدينكاقبيلةعليهتسيطر

المماهبسببالجنوبءالمبائلبعنالصراعا!أنالمحللونلؤكد-

المواجها!منأحثرالس!انمنالعديدقتل!تتسببوالصيدوالمراعي

والحركةالحكومةبينالعسكرلة

بينوالفتفالسلاممنجووخلقوالأطفالالأبقاراختطافوقف-

والنولروالدينكاالأنواك
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كللوقفالإتميةالمجموعاتبينتعهداتعقدالصلحمؤتمرقراراتومن

التقليديةالعداوات

المؤتمر،قبلارتكبتالتيالهجماتلكلعامإقرارالمؤتمرفيتموقد

الأصلية،أماكنهمىالاختطافهمتمالذينوالأطفالالنساءبإعادةبيانوصدر

وتشجيعالقبائلبينالمشتركةالحدودبينالتحركحرلةالمؤتمرشجعكما

الذينخاصةأماكنهمالىبالعودةالنازحينالمؤتمرونوناشدوالاتصالالتجارة

بور.منطقةمننزحوا

الآتي:إلىالورقةهدهتخلص

مرحلة!جاهدةتعملكانت،الكاثوليحيةمقدمتهاوفيال!نيسةأن

وفيمدروسةكفوتيةبمنهجيةبعدهلماالعدةوتعد،السلاممفاوضات

الىبهاأودتالتيأم883عامالأولىللمرةالإسلاميةالشرلعةتطبيقذاكرتها

فيتقعوهذه،بالعدالةترتبطنظرها!السلاممسألةأصبحتولذلك،المنفى

نظرلةدائرة

اقامةالكنسيالمنظورفيالمتملالةcللنصارىالتارلخيةالحقوقااعادة)

وهذا،الثانيةالمغرةمملكةاقامةبالتحديدأوالسودانفيالربمملكة

المعلنةوالزلاراتالمتعددةوالمسكونيةوالإقليميةالمحليةالمؤتمراتلناماتوضحه

.للسودانالكنسيالجهازلقمةوالخفية)15(

!يفيةعنالمملةالتفاصيلبعضلناتوضحالكنسيالتاريخذاكرةان

عظمةبجلالة-وغيرهاوكميتها!الموغلةالقديمةالرومانيةالإمبواطوريةتحول

قصورالكهنةوورثالربمملحةالى-وامكاناتهاوجيوشهاملوكها

والجواهر.باللؤلؤالمرصعةتيجانهموحتىومعابدهموأقطاعياتهمالاباطرة

الورقة:تطرحهالدكطوالسؤال

الشعوبذاكرةمنأقوىالكنيسةعلىالقائمينذاكرةهل

امتدادعلىالنصارىمعوححوماتهوشموبهالإسلامتعاملبينوبالمقارنة
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العهدجؤالإنسانلحقوقانتهاكاتمنماحدثوبين،الطوللالهجريتارلخه

ناالىالشعوبذاحرةالمقارنةتلكتلفت،والكنسيالفرييللوجودالقرلب

ماهيومنظماتهممؤتمراتهمفيالكنسيونصاغهاالتيوالادعاءاتالاتهامات

تهمةلإلصاقالمدبرةسبتمبروالحملةمنعشرالحاديلأحداثوانتهازتجنالا

والمسلمين.بالإسلامالإرهاب

برزتحتيالسلاماتفاقيةتوقيعاتتجفتكدلمانهالابتلاءاتومن

الرؤية)برنامجبدفعالسيناريووبدأ،الواحدةالقبلةأهلمعدارفورمسالة

لوئرمارتنالىحاجةفيالشعوبذاكرةالاخيرهلوالسؤال(والقيموالرسالة

الطريق؟لينيوجديد

)2(رقمهلحق

مواقعالانترنت:

1-E- mail : scbrc q from -net - com

-2 http: www Sudan net/ news /press / postedr 147 - htm

3 - Khartoum, CWNews com/Fides 91 Sep 0002 EWTN News
!قعآ

:4http.!ه!ط- www eglisesoudan . org/English . amecea

Mechurches. org / English/ amecca. htm5.س

البحث:هوامش

)د(الملحق-الحنائساحصائيةراجعد-

)2(الملحق.المواقعهذهراجع2-

3)الملحقراجع3-

رقم4ملحقراجع4-

-5Sudan Catholich Bishops Conference

شرقجؤدوللتسعالأساقفةمؤتمراتمنهـشكون6191عامتاسس6-

زامبيا،،تتزانيا،السودان،ملاوي،كينيا،أوغنداأثيوييا-ارترلاإفرلقيا
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الإقلمم!وأتباعهاالكنيسةبشؤونو!تم،الصومال

-7Sudan Catholic Bishops Regional Conference

مستقلةكنيسة38منتتكونالتيالانجليكانيةللطائفةتابعة8-

Governing churchبلدا16نحوفي.

Candleligh(بالشموع)صلواتالمؤلصرليالياحديجؤأقيمت9- vigilمن

اجراءاتلاتخاذالمتحدةالولاياتحكومةوحثالسوداننحوالانتباهإثارةأجل

.السودانحكومةنحوصارمة

معاتهم،والحكومةالكنيسةبينالعلاقاتمكتبعنمسؤولاحان-01

فيعنهأفرجثماعتقالهوتم8991ينايرفيالخرطومفيبتفجيراتاخرين

السلاممناخبمناسبةا999ديسمبر

العبيدلتحرلرولبرفوسوليامجائزةلتسفمدد-

-12Association of Member Episcopal Conference of East

(Africa(AMECEA
-13National Conference of Catholic Bishops USA

السودالكاثوليكورئيسمؤسسوهوجوديجيمسالأب-14

الامرلحييناليهودولجنةالسودانحملةبمجلسوعمل،بامرلكا

جؤالرقوضعالذيللرقالمناهضالامريكيالمجلسجؤوعضو

الرئيسيةاجندئهمنالسودان

رقم6ملحقراجع-فى5

)2(رقمملحق

الانترنتمواقع

E-ا - mail : scbre a from - net - com

-2147/Sudan , net / news / press / postedr!سح//:hp

htm

-30002-Khartom, CW News com / Fides - 91 - Sep
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EWTN News Brief

53!.!!11ص!وله:ثلا4- English / amecea(

-5Mecchurches , org / English / amecca. htmى!.
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ئما
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كا.ئ!.صما،.ئ!ثاكا
جم!!!!3طكاه
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------حى مى!ى---
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موورركم)2(

اصثحلاضتنتا

.from-net- comء!mail: scbrc4-!ت

-2 http:// ivivNv. Sudan. net/ neivs/pressipostedr/741- htm

-3 Khartoum, CWNews. com/Fides - -91 0002-peS-- EWTN

ews Briefلا

4-ولا bttp: llwww. eglisesoudnn. orglenglish/ amecea. hi

5+.+-1.اولءشا؟)1ول3ء)أكح!.ه!/!حول؟أأظلأ!/ولعء؟،.ط،ول
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أ.أ"%ا"ا

1111.إ!.%أإإاأأا.ابرءإ.*"أاآ
لح!!ا.!

...ثا
06.--*ا؟1-.-. ،*.-.-.-.---+

ا+أ-ص*

!ا!+-**ا...ث،

/اا!أ1اخ!اأ6-أ
!صءا

.!1+.؟؟.!حيملم-6.:11-إ.لم
.ا:رأ/لىه!الم

الا

ب"+!3،ح!..1151 1*/(.1.*
ص".\13

ا،+6-ظيدرل!نردخص،6-661-
0-.6*0165.!

لاواأحلاث!أ*ههحلإ!6.،!!أ!بى.رأ(؟6طص،

+11زيإر1!ر0+مصد69

ار،:صط.
-!ا!6-د"ءايهلمنرأ31

10لخ!-س!!.+ذ3.أ
!ر:)اد*،!11-+6

2"اصه+-1(صساثا!6ؤ2-1.؟:19

؟!+.يا.أ:،6.003-6 !ا 0111(ا+!.أ..حردخ!!

برمبم!6-0010أ.أبأ/يبماأ+1،لىيا!،ااأ!ث!!

بم-ا:-01.ارو***-*!ابميماييم

ا%لح!ء161"في%اا/أ!!نا*6!-.!ءإ!:ا!-

،إأولآأ،2011+هـ؟:!اص،،ء+،جحبن!*--!كاى--ك!*-بهصحر-سىبرلص،يم

!؟أأاانرا0ةاإ!ا!.-1111،1!ص!\كص0-.ياب--6*شا

.:ا-،-ا!اشأ113أ6-!أ!1ي!لأ!تىلىلم*ا-اأا+ا-ما!أ614؟.11.: !اق؟أاأأأإ(-،ا%ااإ%أأ..ا!-!+.اافين!لأيا"!.7/.63.11لي،؟،

..-11أ".-066-

!!%إ!اث!!%أا:إ01اك.وا!6

اإ،-ز،إئ!1131،أ1،د/+3

!أأ111%.؟%ضااأاىحالأ7*ثؤم-

ات!أإ!---601-113ت"

آ-ا11/،ألملأ.3ألر،يوا!أ

ر/!:!ا.!اأ،!ا

دا،ة-ا1+،-
زر،إنر101!+

.ر05

أأ111أ.لا*!ا+لأ+-ازار!

.."،5ر..!6

ا+ش!أأا+ة111يا-!-/يلااأا!!ول
ةإ!!.13برة!!!11أ،؟\-ا
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خ!محطو!ص3

(ا؟2)أائيإعطقأضمبمابحدت!ضحخربطة

*-3اليربيما

-ر-لمة*!طط-ص!حابر

."إلمإال!!داتياحؤ*لأت+ت!ا

...أ61

مممإا

ثلأالألألم!1!اعطل!!الم!/لص-6
!1\/

ا.

نذ!ير6لأ*لىضت1لماياحلا*لألر3لأ!..ء2 .!ط*!ا.ص!إ
13

لا-!ارط
ثلالاصع!=-6*د؟!ص

ئمص11-ةأهـ*صركم لأ*!3ثطرلملم!

صأأبمغزكينت/،لأص..!لا!

-،ح!ج!"3

فز!مكم!..:-!وا/3

ا!،بإل!

....يه!خ!نهض

11001/013اصماا!-رد--.

صطكالر3!رلضائصردللد-.-.

"ا"03

.!تادكلددا5،؟2؟ا05طة؟.ادلصد
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صاروصهم!ه

أ!ريخقباشرقألعاقفةخادأدول

مم!ل!س!ل!كهـ

!+،EthlopIء

ححج!ض!حهـحبم

ب!ءحثح!دخ!رجبميخ!-
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